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RESUMO 

 
 

 
 

Esta dissertação aborda o estudo de algoritmos aplicados ao 
processamento de imagem e reconhecimento de padrão em imagem digital, em 
ambientes abertos, onde a fonte de luz é o sol. É realizada, uma avaliação do 
desempenho destes algoritmos, considerando as limitações impostas pela variação da 
condição de iluminação na captura destas imagens, de modo que se obtenha uma 
resposta satisfatória apesar das variações encontradas.  As três etapas desenvolvidas 
neste trabalho englobam a segmentação, representação e descrição e o 
reconhecimento de padrão. O algoritmo de Otsu e a rede neural artificial (RNA) são 
utilizados como algoritmos de segmentação. Técnicas de representação e descrição 
abordam o uso das características de textura e média do espaço de cor RGB.  Os 
algoritmos de reconhecimento de padrão são avaliados através da implementação de 
uma RNA e de um algoritmo baseado em cluster, denominado k-means.  Inicialmente, 
imagens foram capturadas através de equipamentos eletrônicos. Basicamente uma 
câmera de vídeo, um transmissor e receptor de vídeo e uma placa de captura de 
imagens. Imagens de plantação de girassol foram o alvo da captura. Tal captura se 
deu no 15º e 21º dia após a plantação da espécie.  Dos objetos encontrados na imagem 
objetivou-se separar diferentes espécies de plantas. As imagens digitalizadas foram 
então processadas pelos algoritmos escolhidos para estudo de desempenho. Um 
ambiente computacional é então criado para gerar resultados. Os resultados obtidos 
demonstram que o algoritmo Otsu/RNA pode ser uma solução para a segmentação 
das imagens capturadas. A característica baseada em textura representa uma melhor 
solução para a representação e descrição e as redes neurais se mantêm estáveis em 
dias de diferentes condições de iluminação da cena. Conclui-se que a utilização dos 
algoritmos descritos neste trabalho para reconhecer padrão em imagens capturadas 
em ambientes abertos, obtém um desempenho satisfatório, mesmo quando 
consideradas as possíveis variações na qualidade da imagem e diferentes condições 
de iluminação. 
 
 
 
Palavras-chave: textura; extração de características; segmentação; reconhecimento de 
padrão.   
 
 
 



 

 
 

 
ABSTRACT 

 
 
 
 
This dissertation discuss about some algorithms for image processing and pattern 
recognition in digital image, in outdoors scenes. Performance is considered under 
non ideal conditions, where the light source is the sun. The algorithms performance 
evaluation considers the limitations imposed by the images light conditions 
variation, in way that it gets a satisfactory reply although the found light variations. 
The three developed steps in this work are based on segmentation, representation 
and description and pattern recognition. The Otsu’s algorithm and artificial neural 
network (RNA) are initially used at the segmentation phase.  The representation and 
description are based in texture and RGB mean color space features. Pattern 
recognition algorithms are made by the RNA and the k-means cluster based 
algorithm. Images were captured through electronic equipments. Basically a video 
camera, a video transmitter/receiver and a frame grabber. Sunflower plantation 
images were the capture target, being happened in 15º and 21º day, after the species 
plantation. The objective is to isolate different plants species in image. Digitalized 
images are then processing by the studied algorithms. A computational environment 
is created to validate the algorithms results. The results show the Otsu’s/RNA can be 
a good solution for outdoor images segmentation. The texture based features 
represent the best choice when compared to RGB mean color feature. The RNA 
remains stable results despite daylight variations. In conclusion, the algorithms used 
in this work, despite possible light variation, obtain a good performance results.  

 
Keywords: Texture; feature extraction; segmentation; pattern recognition.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, existe uma preocupação crescente no desempenho de aplicações 

que utilizam o reconhecimento de imagens em ambientes abertos, onde a energia 

solar é a fonte de luz.  Isso ocorre porque a energia solar, como fonte de luz, pode 

causar baixa qualidade de imagem (SAGE E YOUNG, 1999; BULANON E OUTROS, 

2004), devido às suas possíveis variações, em decorrência dos diferentes horários de 

captura, clima e outros. Sendo assim, a baixa qualidade de imagem pode influenciar 

no desempenho de algoritmos computacionais que são utilizados no reconhecimento 

de imagens.   

Diversas abordagens foram discutidas e foi observado que existe um entrave no 

uso de técnicas para reconhecer imagens, em ambiente aberto.  Isto ocorre devido à 

condição de luz ser um fator muito difícil de regular e controlar (VITABILE E 

OUTROS, 2001; BATLLE E OUTROS, 2000). Avaliar o desempenho de algoritmos 

aplicados no reconhecimento de imagens, no intuito de rever possíveis soluções para 

a questão da variação de luz em ambientes abertos, torna-se então uma importante 

questão.  

Neste trabalho será desenvolvido um ambiente computacional para o estudo e 

análise de desempenho de algoritmos aplicados no reconhecimento de imagens 



 

adquiridas em ambiente aberto e sob diferentes condições de iluminação. Para 

reconhecer imagens faz-se necessário o estudo de algoritmos associados às etapas de 

processamento de imagens e reconhecimento de padrões. O foco deste trabalho é 

então avaliar os algoritmos aplicados no processamento de imagem e no 

reconhecimento de padrões das imagens adquiridas. 

 Para tal avaliação, inicialmente, as imagens foram capturadas. Assim, um 

conjunto de equipamentos eletrônicos foi utilizado de modo que um sensor (tal como 

uma câmera de vídeo) adquirisse as imagens desejadas e transmitisse para um 

computador para posterior processamento.   

Em seguida, a etapa de segmentação associada ao processamento de imagens, 

foi avaliada. Esta etapa se propõe a separar a região de interesse existente, do fundo 

da imagem. Neste trabalho, a segmentação foi realizada através de algoritmos 

baseados em histograma.  

De posse da região de interesse, a etapa de representação e descrição, associada 

ao processamento de imagens foi avaliada. Nesta etapa busca-se encontrar objetos de 

interesse definindo-os como sub-regiões da região de interesse. Vetores de 

características são então criados para representar cada objeto na imagem. Vetores 

baseados em textura e em cor foram então comparados para verificar a 

adequabilidade do método.  

Finalmente, algoritmos associados à etapa de reconhecimento de padrão tais 

como redes neurais artificiais e k-means, foram estudados.  A meta é a obtenção de 

resultados viáveis, que possam ser utilizados em casos práticos.  A imagem seguinte 

ilustra as etapas deste trabalho: 



 

 

 

Figura 1 - Etapas utilizadas no reconhecimento de imagens. 

 

1.1 TRABALHOS PRECURSORES E APLICAÇÕES 
 

 

Diversas aplicações utilizam algoritmos para reconhecimento de imagens em 

ambientes abertos, dentre elas: sistemas robóticos, tais como sistema de navegação de 

um robô móvel (BATLLE E OUTROS, 2000), uso de manipuladores robóticos 

(BULANON E OUTROS, 2004), detecção de imagens capturadas por satélite 

(KERAMITSOGLOU, CARTALIS E KIRANOUDIS, 2005), reconhecimento de 

imagens de espécies de plantas (KAVDIR, 2004), sistemas de detecção de intrusos 

(SAGE E YOUNG, 1999), reconhecimento de placas sinalizadoras de trânsito 

(VITABILE E OUTROS, 2001).  

Bulanon e outros (2004) abordaram o assunto do reconhecimento de padrão em 

ambiente aberto através de um sistema de visão de máquina. Este sistema foi criado 

para guiar um manipulador robótico, com o propósito de colher maçãs em campo 

aberto. O sistema de visão utilizou como fonte de luz a energia solar. A possibilidade 

de se obter diferentes condições de luz nessa colheita foi investigada, capturando as 

imagens em quatro diferentes condições de luz: luz frontal, luz de fundo, sombra e 

nublado. Foi obtida uma taxa de 80% de sucesso no reconhecimento de padrão, na 

média das quatro condições de luz estudadas. 



 

Em se tratando de imagens capturadas por satélite, existem centenas de 

aplicações. Essas aplicações estão agrupadas no campo da geociência. Dentre os 

possíveis grupos encontram-se a geologia, hidrologia, recursos hídricos, 

oceanografia, agricultura, meteorologia, clima, gerenciamento da terra, ecologia 

dentre outros. São exemplos de aplicações, o mapeamento de vegetação aquática 

(JACKSON E OUTROS, 2004), mapeamento da qualidade da água em oceanos (PHINN 

E OUTROS, 2004) , detecção de pragas em plantações agrícolas (CHO, LEE E JEONG, 

2002), monitoramento da salinidade do solo (METTERNICHT E ZINCK,2003), 

mapeamento de florestas (OLLE E OLGA, 1998), detecção de fogo (FRASER E LI,2002), 

previsão de fogo (JAISWAL E OUTROS, 2002), detecção de óleo em oceanos (BREKKE E 

SOLBERG, 2005).  

Food (1994) estudou os mapas da cobertura do solo para modelar o local e a 

extensão das classes de vegetação existentes. Muitas investigações ecológicas são 

possíveis utilizando-se tais mapas. 

Sabins (1999) afirma que imagens são utilizadas para exploração mineral em 

duas aplicações: reconhecimento de rochas hidrotermicamente alteradas e mapas 

geológicos no reconhecimento de falhas e fraturas que caracterizam o surgimento de 

depósitos de minérios. 

Phinn e outros (2004) utilizaram o satélite Landsat 7 para verificar a qualidade 

da água e índice de substrato em uma costa oceânica e em recifes de corais. 

Jackson e outros (2004) utilizaram o satélite Landsat TM para calcular o índice de 

umidade em plantações de feijão e milho. No entanto, Pérez e outros (2000), afirmam 



 

que o sensoriamento remoto por satélite é uma ferramenta limitada para monitorar 

variações no campo, devido a sua resolução insuficiente e limitada janela de visão.  

Metternicht e Zinck (2003) citam o uso de imagens para monitoramento da 

salinidade do solo causada por processos humanos e naturais em vegetações. Alguns 

métodos para reconhecimento de padrão da imagem são utilizados visando a 

separação entre o solo e o sal, além de determinar as espécies de sais presentes no 

ambiente. Dentre eles estão a separação espectral, classificação por probabilidade 

máxima, classificação por lógica fuzzy, banda proporcional, arvore de decisão e RNA. 

Keramitsoglou, Cartalis e Kiranoudis (2005) utilizaram imagens do satélite 

Synthetic Aperture Radar (SAR) para detecção de derramamento de óleo em oceanos 

baseado em algoritmos de reconhecimento de padrão. Os algoritmos consideravam o 

formato e o padrão escuro da imagem de óleo captada. 

Fraser e Li (2002) utilizaram imagens de satélites para monitoramento de 

queimadas em florestas. O satélite SPOT foi experimentado com o objetivo de definir 

alguns parâmetros importantes para esta aplicação. Dentre os parâmetros estão: a 

área queimada, idade de regeneração após o fogo e a biomassa acima do solo. Jaiswal 

e outros (2002) mapearam florestas verificando o risco de fogo no local, buscando 

analisar os fatores que influenciam o surgimento de fogo para tentar evitá-lo. 

Em relação às imagens de plantas, diversas pesquisas foram realizadas no 

propósito do processamento de imagem e reconhecimento de padrão. Uma rede 

neural de alimentação para frente com algoritmo de retro-propagação é comumente 

aplicada em imagens capturadas em ambiente aberto (CHO, LEE E JEONG, 2002; 

KAVDIR, 2004; ONYANGO E MARCHANT, 2003). Outros algoritmos, tais como 



 

regra de Bayes (PÉREZ E OUTROS, 2000) e o algoritmo fuzzy cluster (MEYER E 

OUTROS, 2004) são freqüentemente avaliados nesses tipos de imagens para 

reconhecer padrão. 

 

1.2 OBJETIVOS 
 

1.2.1 Objetivo Geral 

Contribuir para o estudo das ferramentas computacionais para aplicação em 

reconhecimento de imagens.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

Estudar algoritmos aplicados no reconhecimento de imagens, considerando 

fatores que influenciam no desempenho destes algoritmos, com especial ênfase a 

mudança de iluminação na cena. Assim, a meta é encontrar algoritmos que, em 

conjunto ou isoladamente, se adequem a esta variação. 

Estudos prévios (HEMMING E RATH, 2001 ; PÉREZ E OUTROS, 2000; 

KAVDIR, 2004; CHO, LEE E JEONG, 2002; AITKENHEAD E OUTROS,2003) 

demonstram a dificuldade do proposto. A idéia é então avaliar o desempenho de 

ferramentas para obter resultados mais eficazes.  Para tal, pretende-se: 

 

• Analisar o desempenho do algoritmo de Otsu, baseado em histograma, na 

segmentação de uma imagem digital. 



 

•  Comparar o espaço de características baseado em textura e em cor, de modo 

a possuir um vetor de características que proporcione um bom desempenho de 

algoritmos de reconhecimento de padrão.  

•  Analisar o desempenho das redes neurais artificiais e do algoritmo k-means 

no reconhecimento de padrão. 

• Selecionar uma combinação adequada de técnicas de segmentação, 

representação e descrição e reconhecimento de padrão de tal modo que 

proporcionem desempenho adequado à aplicação proposta. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 
 

O estudo dos algoritmos proposto neste trabalho pode contribuir para a área de 

reconhecimento de imagens, na busca de uma nova solução para o problema da 

variação de iluminação da cena.  

Encontrar um conjunto de algoritmos que se adapte a diferentes aplicações que 

utilizam o reconhecimento de imagens pode proporcionar melhores resultados 

práticos. 

 

1.4 FORMULAÇÃO DE HIPÓTESES 
 

O conjunto de algoritmos proposto neste trabalho representa uma solução para 

a questão do reconhecimento de imagens em ambientes abertos, considerando 

possíveis variações nas condições de iluminação da cena. 



 

Com isso, supõe-se que o algoritmo baseado em histograma, aqui representado 

pelo algoritmo de Otsu, obtenha um desempenho satisfatório na segmentação 

proposta.  

Supõe-se também que, no contexto da aplicação em ambientes abertos, as 

características baseadas em textura são mais propícias para representar informação 

quando comparadas às características baseadas em informação de cor (RGB).  

Finalmente, acredita-se que a rede neural proposta obterá melhores resultados 

comparados aos resultados do k-means, em um conjunto de imagens.  

As hipóteses foram formuladas com base em revisão preliminar da literatura. 

Os experimentos propostos neste trabalho visam ratificar tais hipóteses através da 

validação dos resultados.   

 

1.5 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 
 

No capítulo 1 é feita uma introdução sobre o assunto descrevendo o problema 

do reconhecimento de imagens em ambientes abertos, as técnicas que serão 

utilizadas, como também, os objetivos, justificativas e possíveis aplicações que 

podem se beneficiar deste estudo.  

No capítulo 2 serão discutidos os algoritmos associados à etapa de 

processamento de imagens. Nesta etapa será descrito o algoritmo para segmentar e 

avaliar o desempenho da segmentação de imagem digital. Além disso, a etapa de 

representação e descrição será tratada através de vetores de características baseados 

em textura e em cor.  



 

No capítulo 3, serão apresentados uma rede neural artificial (RNA) e o 

algoritmo k-means, no intuito de reconhecer padrão em imagem digital.  

O capítulo 4 realizará um estudo de caso baseado no reconhecimento de 

imagens de plantas, na busca por algoritmos que obtenham um desempenho 

satisfatório.  Este capítulo define quais algoritmos serão aplicados para resolver a 

questão do processamento de imagens e reconhecimento de padrão em ambientes 

abertos. 

No capítulo 5 será planejado um experimento utilizando imagens de plantas, 

para realizar o processamento de imagens através das etapas de segmentação e 

representação e descrição, e o reconhecimento de padrão. Assim, serão computados 

valores quantitativos das imagens e analisados os resultados.  

Por fim, o capítulo 6 apresenta as conclusões alcançadas. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  ALGORITMOS E MÉTODOS APLICADOS NO 
PROCESSAMENTO DE IMAGEM DIGITAL 

Neste capítulo serão apresentados alguns dos possíveis algoritmos e métodos 

para processar imagem digital. Estes algoritmos e métodos estão associados às etapas 

de aquisição, segmentação e representação e descrição. 

Na seção 2.1.1 será descrita brevemente a etapa de aquisição de imagens, como 

etapa fundamental para o reconhecimento de imagens. 

Na seção 2.1.2 serão abordados alguns algoritmos existentes para a segmentação 

de imagens como também a necessidade de se avaliar um algoritmo de segmentação 

através de uma medida de desempenho.  

Na seção 2.1.3 serão analisados os descritores de características baseados em cor 

e em textura para a representação e descrição. 

 

2.1 O PROCESSAMENTO DE IMAGEM DIGITAL 
 

Uma imagem digital é uma função bidimensional das variáveis iluminância e 

reflectância. O menor elemento existente em uma imagem é denominado de pixel. 

Cada pixel possui associado a ele um dado ou informação, denominados de 



 

propriedade. Tais propriedades podem ser representadas por valores de níveis de 

cinza da imagem, valores de cor, de textura e outros.  

O processamento de imagem digital tem por finalidade tratar os dados de uma 

imagem de modo que esta possa ser utilizada para a análise humana ou para a 

análise computacional. Assim, para alcançar este propósito, algumas etapas são 

usualmente executadas, dentre elas a aquisição de imagens, a segmentação e a 

representação e descrição (GONZALEZ, WOODS, 2000).   

As próximas seções discutem as etapas de aquisição, segmentação e 

representação e descrição, considerando que estas são fundamentais para o 

processamento de imagem digital. 

2.1.1 Aquisição de imagens 

Na etapa de aquisição de imagens, a imagem analógica é capturada e convertida 

para o formato digital. Para esta captura, usualmente se utiliza um sensor 

representado por uma câmera de vídeo e um digitalizador tal como uma placa de 

captura de vídeo.  

Segundo Filho, Neto (1999), é nesta etapa que alguns aspectos são discutidos 

tais como: as condições de iluminação da cena, a velocidade de aquisição, a 

resolução, o tipo de sensor, o problema do aparecimento de sombras na imagem, 

dentre outros. O objetivo da etapa é produzir uma imagem digitalizada com 

qualidade adequada ao objetivo proposto. 



 

2.1.2 Segmentação da imagem 

Diante da imagem digitalizada, produzida na etapa de aquisição, um novo 

processamento denominado de segmentação é realizado. A segmentação de uma 

imagem digitalizada se propõe a agrupar pixels em regiões homogêneas (ou menos 

heterogêneas). Para agrupá-los, faz-se necessária, previamente, a escolha da 

propriedade associada aos pixels. Assim, similaridades entre os pixels de uma região 

podem ser encontradas (KURUGOLLU, 2001; NAVON, MILLER E AVERBUCH, 

2004; KIM, 2002). Complementando, Mery e Pedreschi (2005) afirmam que a 

segmentação divide a imagem em regiões não coincidentes.  

A segmentação de uma imagem resulta, na maioria das vezes, em duas regiões. 

Uma das regiões representa o fundo da imagem. Usualmente, o fundo da imagem 

possui dados que não fazem parte do objetivo da aplicação. A outra região, 

denominada de região de interesse, representa os dados de interesse, sendo estes o 

foco do processamento de imagem nas etapas seguintes. Assim, a utilização da 

segmentação pode eliminar dados que não fazem parte do objetivo da aplicação, 

impactando positivamente no desempenho de métodos e algoritmos das etapas 

posteriores.  

Segmentar uma imagem digital requer o uso de algoritmos computacionais.  

Diversos algoritmos para segmentar uma imagem digital podem ser utilizados em 

aplicações reais. Navon, Miller e Averbuch (2004) agrupam estes algoritmos em: 

algoritmos baseados em histograma, onde se utiliza um ou mais valores para separar 

dois ou mais grupos na imagem, correspondentes as regiões de interesse e ao fundo 

da imagem; algoritmos baseados em limite, onde se verifica a ocorrência de 



 

mudanças bruscas de intensidade ou outra possível propriedade entre diferentes 

regiões; algoritmos baseados em região, onde é analisada a propriedade de cada pixel 

vizinho a um outro pixel em uma mesma região, constatando uma similaridade entre 

eles; algoritmos híbridos, onde as técnicas anteriores são combinadas entre si; e 

algoritmos baseados em grafo.  

Dentre os diversos algoritmos existentes, os algoritmos baseados em histograma 

são freqüentemente utilizados devido a sua simplicidade e eficiência (DONG E YO, 

2004). A seção seguinte mostra alguns tipos de histogramas comumente utilizados na 

segmentação de uma imagem digital Em seguida, o algoritmo de Otsu baseado em 

histograma será descrito. 

2.1.2.1 O histograma de uma imagem digital 

O histograma representa a freqüência de ocorrências de pixels em cada faixa de 

valor referente a propriedade associada aos pixels  (RAMESH, YOO E SETHI, 1995). 

A escolha da propriedade determina a dimensão do histograma a ser criado. A 

propriedade de cor, por exemplo, pode utilizar as componentes RGB.  Isso 

caracteriza três valores numéricos associados a cada componente. A propriedade de 

nível de cinza utiliza os tons de cinza referentes a um único valor numérico. Assim, 

normalmente um histograma possui três possíveis dimensões: uma dimensão (1d), 

onde a propriedade escolhida possui um único valor numérico; duas dimensões (2d), 

onde se utiliza, em conjunto com a propriedade que possui um único valor numérico, 

medidas estatísticas de cada pixel, tais como média e desvio padrão; e três dimensões 

(3d), onde a propriedade possui três valores numéricos associados a cada pixel.  



 

Freqüentemente, a criação do histograma 1d baseia-se na propriedade de níveis 

de cinza de uma imagem, ocasionando assim, uma aparência gráfica unidimensional 

(ver Figura 3). Normalmente, os níveis de cinza em uma imagem digital variam em 

um intervalo inteiro entre 0 a 255. Representar a quantidade de pixels existentes na 

imagem para cada valor do intervalo é o primeiro passo para a criação do histograma 

1d. 

De acordo com Dong e Yu (2004), um histograma 1d pode ser construído 

utilizando a seguinte seqüência:  supondo que a imagem possui N pixels e L níveis de 

cinza, sendo ln , o número de pixels no nível  de cinza l, então N está  relacionado com  

ln   do modo descrito na equação (1),  ou seja, a quantidade de pixels em uma imagem 

corresponde à soma de todos os pixels existentes em cada nível de cinza da imagem. 
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A contabilização dos valores de ln  determina a quantidade de pixels existentes 

na imagem para cada valor do intervalo de níveis de cinza, sendo este o primeiro 

passo para a criação do histograma 1d.  No entanto, os valores de ln  podem ser 

normalizados como a distribuição da probabilidade representada na equação (2). 
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Para exemplificar a construção de um histograma 1d através das equações (1) e 

(2), inicialmente uma matriz representativa de uma imagem digital hipotética (Figura 

2) é definida. Em seguida, são calculados os valores de N e da probabilidade pl. 

 

 

 

 

 

           

Figura 2 - Representação matricial de uma imagem digital hipotética com L=10 níveis de cinza. 

 

O cálculo de N é realizado pela equação (1), assim as variáveis l , n  serão 

necessárias.  Como existem apenas 10 níveis de cinza na imagem, l  representa um 

intervalo dos possíveis valores de níveis de cinza. Desta forma, ]9..0[=l .  Em 

seguida, para cada nível de cinza do intervalo, o valor de ln  será definido, tal como:     

20 =n , 41 =n , 52 =n , ... 48 =n , 39 =n ,  assim, N = 60. 

Diante do valor de N  é possível encontrar a probabilidade ( lp ) de pixels 

ocorrerem em cada nível de cinza da imagem, utilizando a equação (2). 
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Enfim, as probabilidades encontradas anteriormente serão representadas 

graficamente, para cada nível de cinza em questão. Assim, é gerado um histograma 

1d, onde a sua representação gráfica equivale ao histograma apresentado na  Figura 

3. É importante ressaltar que neste caso, a imagem possui dez níveis de cinza. Assim, 

a freqüência de pixels será definida até o décimo nível de cinza. 

 

 

Figura 3 - Histograma 1d resultante da matriz hipotética, representada na Figura 2, de uma 
imagem digital 

 

Um histograma pode ser construído também em duas dimensões. Segundo 

Dong e Yu (2004), histograma de duas dimensões é uma extensão do histograma de 



 

uma dimensão sendo utilizado no momento em que se constata a presença de ruídos 

na imagem. Arora e Sahoo (2006) propõem um histograma 2d calculando a 

probabilidade ( lp ) de pixels ocorrerem em cada nível de cinza l e a média da 

vizinhança de cada pixel da imagem. O cálculo da média de vizinhança considera o 

nível de cinza de todos os pixels vizinhos ao pixel que está sendo avaliado em um 

determinado instante. A escolha dos pixels vizinhos é determinada pelo tamanho da 

vizinhança.  

Outro tipo de histograma é o 3d. Este, freqüentemente, explora a informação de 

cor presente em cada pixel. Ou seja, histogramas de imagens coloridas representados 

pelo espaço de cor RGB, possuem três dimensões, onde cada dimensão é associada a 

um valor numérico referente a cada componente do espaço de cor RGB (Busin e 

outros, 2004).  

Além da característica dimensional de um histograma, este pode ser analisado 

por sua característica modal. A característica modal é definida pela quantidade de 

picos de intensidade existentes na distribuição de freqüência. Assim, o histograma 

pode ser classificado como unimodal (Figura 4 a), onde um único pico de intensidade 

está presente na distribuição; bimodal (Figura 4 b), possuindo dois picos de 

intensidade; e multimodal (Figura 4 c), onde três ou mais picos são visualizados.  

A idéia da modalidade é representar regiões distintas na imagem baseadas em 

cada pico de intensidade. Pelo fato de a segmentação da imagem, na maioria das 

vezes, se propor a separar duas regiões, é interessante que o histograma da imagem 

possua uma característica bimodal. No entanto observa-se que imagens capturadas 



 

em ambientes abertos que utilizam a propriedade de nível de cinza possuem um 

histograma predominantemente unimodal, devido a fatores de iluminação da cena. 

 

      (a)                                   (c) 

 
(b) 

 
Figura 4 - Histograma em uma dimensão: (a) unimodal, (b) bimodal, (c) multimodal, 

representando os níveis de cinza de uma imagem. 

 
 
 

Após a escolha do histograma a ser construído, considerando a sua modalidade 

e dimensionalidade, faz-se necessário o uso de algoritmos objetivando separar as 

regiões representadas pelo histograma. A separação é realizada através da seleção de 

um valor ou valores associados à propriedade dos pixels. Estes valores representam 

as fronteiras entre as regiões.   



 

A próxima seção discute alguns possíveis algoritmos usados em histograma 

para separar as regiões de uma imagem. 

2.1.2.2  Algoritmos baseados em histograma 

Segundo Navon, Miller e Averbuch (2004) a maioria dos algoritmos baseados 

em histograma manipulam imagens que utilizam a característica do nível de cinza de 

cada pixel, sendo assim representadas por histogramas de uma ou duas dimensões.  

Dentre os algoritmos utilizados, o algoritmo do limiar, que consiste na escolha 

de um ou mais valores da propriedade dos pixels, no intuito de separar duas ou mais 

regiões em uma imagem, é freqüentemente escolhido, devido a sua simplicidade, 

eficiência, pequeno esforço computacional e estabilidade (Luo e outros, 2004).  

A escolha do limiar em um histograma é definida como um problema de 

otimização de uma função objetivo. Neste caso, busca-se maximizar a variância entre 

regiões distintas que foram segmentadas. Portanto, para cada valor de limiar, dois 

novos grupos serão formados e a variância entre eles será computada. 

Existem duas classes de algoritmos baseados em limiar: algoritmos que 

selecionam um único limiar, denominados de limiar de uma dimensão, e algoritmos 

que selecionam vários limiares, denominados de multilimiares (DONG E YU, 2004). 

De acordo com Dong e Yu (2004) o algoritmo de Otsu pode ser utilizado como 

algoritmo de limiar de uma dimensão.  O algoritmo de Otsu para encontrar o limiar 

de uma dimensão é descrito da seguinte forma: baseado no histograma construído 

através das equações (1) e (2), assume-se que o limiar t divide os níveis de cinza em 

dois grupos },...,1,0{1 tS =  e  }1,....,2,1{2 −++= LttS , onde L representa a quantidade 



 

de níveis de cinza da imagem. )(2 tBσ  é a variância entre os grupos 1S  e 2S  expressa 

na equação (4). O valor do melhor limiar t, denominado de limiar ótimo, que 

maximiza a variância entre 1S  e 2S , pode ser encontrado através da equação (3), 

representada como:  
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onde 1ω , 2ω , 1µ , 2µ , Tµ  são respectivamente, a probabilidade de ocorrer pixels da 

classe 1, a probabilidade de ocorrer pixels da classe 2, a média dos níveis de cinza da 

classe 1, a média dos níveis de cinza da classe 2, e a média total dos níveis de cinza 

da imagem. As variáveis l e lp  definidas na seção 2.1.2.1 representam os níveis de 

cinza e a probabilidade de ocorrência do nível de cinza l na imagem. 

De um modo geral, o método do limiar de uma dimensão possui a desvantagem 

de não detectar a presença de ruídos em imagens digitais coloridas.  

Complementando, Gonzalez e Woods (2000), afirmam que o método do limiar de 



 

uma dimensão é sensível à variação de luz, sendo indicado para aplicações onde o 

ambiente a ser filmado ou fotografado possua luz controlada. Caso contrário, é 

provável que surjam ruídos na imagem. Shrestha, Steward e Birell (2004) 

demonstraram que a segmentação de uma imagem digital, pode resultar em pixels 

incorretamente segmentados em uma determinada classe, entendendo assim que tais 

pixels são ruídos na imagem.  

 Na tentativa de solucionar o problema de pixels incorretamente segmentados na 

imagem, são freqüentemente utilizados algoritmos que possam filtrar os pixels 

resultantes da imagem segmentada por limiar de uma dimensão, para a obtenção de 

uma segmentação satisfatória. Yang e outros (2002) usaram o método greeness na 

diminuição dos pixels incorretamente segmentados.   

Chenaoua e outros (2003) afirmam que o limiar de uma dimensão possui a 

deficiência de não explorar a correlação entre os diferentes componentes de cor RGB, 

o que pode ocasionar o surgimento de ruído na imagem.  

Como dito anteriormente (Seção 2.1.2.1), os histogramas 2d e o 3d podem ser 

também alternativas para a eliminação de ruído na imagem.  Neste caso, o método 

do limiar de duas ou mais dimensões é utilizado. O uso deste método proporciona o 

aumento de informação para segmentar os pixels da imagem. O aumento de 

informação pode representar uma propriedade mais precisa na segmentação dos 

pixels, porém, influencia no tempo de processamento do algoritmo aplicado a um 

histograma 2d ou 3d.   

Para exemplificar o impacto do aumento do tempo de processamento de um 

algoritmo, Dong e Yu (2004) usaram o algoritmo de Otsu e o algoritmo denominado 



 

de entropia na busca por um limiar em histogramas 2d.  Eles constataram que a 

utilização do algoritmo de Otsu e de entropia em um histograma 2d, possui um 

tempo de execução na faixa de 37 e 74 segundos, respectivamente. Porém, a 

utilização dos mesmos algoritmos aplicados a um histograma de uma dimensão 

proporciona um tempo de execução de 0.0011 segundos para o algoritmo de Otsu e 

0.0065 segundos para o algoritmo de entropia. Destaca-se que os valores absolutos 

não são representativos, por outro lado, admitindo que os testes foram realizados 

num mesmo equipamento e sob as mesmas condições, a diferença de desempenhos é 

clara e significativa.   

Basicamente, o procedimento para realização da segmentação de imagem 

digital através de algoritmos aplicados ao método baseado em histograma 1d pode 

ser definido pelo fluxograma da Figura 5. 

 

 

Figura 5 - Atividades necessárias para segmentar uma imagem pelo método do limiar 
1d. 

 
A seção 2.1.2.3 a seguir descreve os métodos usados para avaliar o desempenho 

dos algoritmos de segmentação em imagem digital. Basicamente, serão 



 

demonstrados alguns métodos existentes, dando ênfase principalmente a métodos 

que possam ser aplicados em algoritmos baseados em histograma 1d. 

2.1.2.3 Métodos para avaliar o desempenho da segmentação 

O uso de algoritmos na segmentação de imagens depende das características da 

aplicação a ser analisada. Ou seja, para cada aplicação distinta, um algoritmo 

específico pode apresentar um melhor desempenho comparado a outros. Assim, 

medidas quantitativas para avaliar o desempenho dos algoritmos no intuito de 

escolher o melhor, são necessárias (GOUMEIDANE, 2003), mas devem ser tratadas 

caso a caso. Complementando, Abdou (1986) comenta que medidas de qualidade na 

imagem permitem comparar o desempenho de diferentes algoritmos em uma 

aplicação específica. Em contrapartida, Ong e outros (2002) utilizaram algoritmo 

baseado em rede neural auto organizável para segmentar imagens coloridas,  

concluindo que não é possível comparar o desempenho quantitativo da segmentação 

desenvolvida em suas pesquisas com outros algoritmos utilizados na literatura, pois 

não encontraram medidas satisfatórias para avaliar o desempenho quantitativo. Estes 

últimos, no entanto, acreditam que o algoritmo de segmentação usado possui um 

bom desempenho, pois é rápido e simples. 

Considerando a importância da avaliação do desempenho na segmentação de 

imagem digital, algumas abordagens podem ser avaliadas. De acordo com Zhang 

(2001) alguns métodos podem ser utilizados nesta avaliação, sendo estes 

pertencentes às classes de métodos analíticos, e de métodos empíricos.   

Os métodos analíticos avaliam o desempenho de um algoritmo de segmentação 

por medidas que não necessariamente requerem a implementação deste. Por 



 

exemplo, é possível definir o desempenho do algoritmo por critérios como a 

complexidade, requisitos, princípios, utilidade e outros (ZHANG, 2001). Diante 

disso, alguns métodos analíticos são considerados restritos, e pouco utilizados na 

avaliação de desempenho da segmentação.   

Os métodos empíricos, no entanto avaliam o desempenho de um algoritmo 

considerando medidas adquiridas após a segmentação. O algoritmo, portanto, deve 

ser implementado, o que geralmente possibilita uma melhor avaliação do algoritmo. 

Medidas goodness são tipos de método empírico. Estas medidas são 

caracterizadas por utilizarem a intuição humana para avaliar o desempenho da 

segmentação. Ou seja, a simples visualização de uma imagem pode determinar o 

quanto o resultado da segmentação é satisfatório. O uso da intuição humana na 

avaliação do desempenho da segmentação de uma imagem digital pode tornar os 

resultados variáveis, pois as avaliações realizadas por observadores distintos podem 

ser diferentes. 

Ramesh, Yoo e Sethi (1995) utilizaram medidas goodness para calcular o 

desempenho quantitativo de uma imagem segmentada por limiar. As medidas 

consistem no cálculo de uma taxa de sucesso Go  (equação 7). Essa taxa representa o 

percentual de acertos alcançado por um algoritmo de segmentação baseado em 

limiar. Para realizar este cálculo, as regiões contidas na imagem são pré-definidas, 

por separação visual humana, ou seja, um observador define quais as regiões 

contidas na imagem antes de segmentá-la por um algoritmo. Em seguida, os pixels 

das regiões pré-definidas, visualmente, são comparados com os pixels das regiões 

separados por um algoritmo de limiar. A diferença entre os pixels classificados 



 

visualmente e os pixels classificados por um algoritmo é representada pela variável 

cn . 

100
N

n
Go c=  (7) 

 

 

onde: 

 

=cn  número de pixels corretamente classificados.                                                               

=N  número total de pixels na imagem.                                                                               

 

Barron e Butler (2006) utilizaram também medidas goodness, através do cálculo 

da uniformidade da região, na realização de um estudo comparativo entre sete 

técnicas de limiar e o algoritmo k-means.  

O cálculo da uniformidade da região é representado pelas equações (8) a (10). 

Este cálculo pretende encontrar a uniformidade U(t) das regiões segmentadas em 

uma imagem, entendendo que a similaridade entre pixels, classificados em cada 

região segmentada, é desejável e ideal para a avaliação de desempenho. A 

uniformidade consiste na soma das variâncias 2
λσ  (equação 9) de cada região 

segmentada por um limiar t, sendo este resultado, normalizado por um  fator C > 0.  

Os valores dos níveis de cinza de cada pixel da  imagem segmentada são recuperados 

através da  função matemática ),( srg , onde r e s são os índices linha e coluna da 

matriz representativa da imagem digital. Além disso, a média λµ  (equação 10) de 

cada região λ  é calculada, através da divisão entre o somatório dos níveis de cinza 



 

dos pixels de cada região e a respectiva área λA , que representa a quantidade de pixels 

de cada região. O cálculo das variâncias e das médias consideram que as 

coordenadas λRsr ∈),( , onde λR  representa a região λ  avaliada. 
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Outra classe de métodos de avaliação de desempenho denominada de 

discrepância é bastante estudada, sendo considerada uma alternativa precisa. A 

discrepância utiliza uma imagem de referência para avaliar o desempenho de 

imagens segmentadas. A imagem de referência é construída por um observador 

humano, na maioria das vezes, com o uso de editores gráficos. A idéia é estabelecer a 

melhor separação das regiões contidas em uma imagem, no intuito de originar uma 

imagem segmentada pelo observador que seja comparada com imagens segmentadas 

por algoritmos.  

Dentre os possíveis métodos de discrepância estão: o cálculo do número de 

objetos na imagem, os valores das características de objetos segmentados, o número 

de pixels segmentados incorretamente e a posição de pixels segmentados 

incorretamente.  



 

A discrepância baseada na característica dos objetos segmentados consiste no 

uso de valores de características (Ver seção 2.1.3), tais como a área, a cor, a textura 

para medir os objetos na imagem segmentada por algoritmos e na imagem de 

referência. Assim, uma imagem que possui uma baixa discrepância terá o valor da 

característica dos objetos da imagem segmentada próximo ou igual aos valores das 

características dos objetos da imagem de referência. 

A quantificação da discrepância baseada na característica dos objetos 

segmentados pode ser feita através da medida de precisão final (UMA), sendo esta 

representada por valores absolutos (Auma) ou relativos (Ruma). A equação (11) 

representa a medida absoluta, onde é subtraído o valor fR  da característica de um 

objeto contido na imagem de referência pelo valor fS  da característica do mesmo 

objeto contido na imagem segmentada. Em outras palavras, para cada objeto contido 

na imagem de referência calcula-se o valor de uma característica pré-estabelecida e 

compara-se com o valor da mesma característica, para o mesmo objeto segmentado 

por um algoritmo.  Por exemplo, é possível usar a característica área de um objeto, 

simplesmente atribuindo a fR  e a fS  a quantidade de pixels existentes no objeto 

segmentado por um observador e por um algoritmo, respectivamente. 
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Zhang (1996) constatou através de experimentos que a medida de discrepância 

baseada na característica dos objetos segmentados possui um melhor desempenho 

quando comparada a medidas goodness e a outras medidas de discrepância. Porém as 

medidas goodness são mais simples de serem implementadas.  

A segmentação da imagem, por sua vez, não associa precisamente a informação 

contida na imagem. Assim, após a segmentação e antes do início do processo para o 

reconhecimento de padrão, é geralmente necessária uma etapa que associa a 

representação e a descrição das imagens segmentadas. A seguir, serão analisados 

métodos para representar e descrever informação de subdivisões da região de 

interesse. Esta próxima etapa do processamento de imagens é denominada de 

representação e descrição. 

2.1.3  Representação e Descrição 

A etapa de segmentação define qual é a região de interesse da imagem. Esta 

região possui agrupamentos de pixels denominados de objetos de interesse. A 

próxima etapa do processamento de imagem consiste em representar e descrever 

esses agrupamentos de pixels. Esta etapa é denominada de representação e descrição 

e tem como resultado a extração de informação numérica dos objetos de interesse, 

armazenando-a em uma estrutura de dados denominada de vetor de características. 

Representar um objeto de interesse é definir qual elemento será considerado na 

avaliação deste objeto. Segundo Gonzalez e Woods (2000), os objetos de interesse 

numa região de interesse, pode ser representados de duas formas: através dos seus 



 

elementos externos (fronteiras) ou através de seus elementos internos (pixels da 

região). 

 
“Geralmente, uma representação externa é escolhida quando a atenção primária estiver 
voltada para características de forma. Por outro lado, uma representação interna é selecionada 
quando a atenção estiver voltada para propriedades como cor ou textura” (Gonzalez e 
Woods, 2000). 
 
 

Descrever um objeto de interesse é definir inicialmente os descritores deste 

objeto. Os descritores são comumente chamados de características na literatura de 

processamento de imagem. É no processo de descrição que a informação numérica é 

extraída dos objetos de interesse. 

A seqüência de operação da metodologia de representação e descrição consiste 

então em definir o tipo de representação que será usado, ou seja, representação 

interna ou externa. Em seguida, define-se a característica que será utilizada. 

A cor e a textura são características freqüentemente utilizadas no processamento 

de imagem digital. As seções 2.1.3.1 e 2.1.3.2 descrevem tais características.  

2.1.3.1 Características baseadas em cor 

Segundo Yang e outros (2003), a cor dos objetos de interesse contidos em uma 

imagem digital, pode ser utilizada para representar cada pixel na imagem.  Diversas 

pesquisas utilizam o espaço de cores para extrair informação da imagem. O espaço 

de cores RGB é o mais utilizado, pois constitui a representação primária de um pixel 

em uma imagem colorida.  

O espaço de cor RGB pode descrever cada objeto segmentado na imagem, pela 

computação da média dos componentes R (red), G (green) e B (blue) referentes aos 



 

pixels pertencentes a cada objeto de interesse. Logo, cada objeto será representado por 

um vetor de característica, constituído de três valores representativos da média 

(equações 13, 14 e 15), onde QP representa a quantidade de pixels existentes em um objeto 

segmentado e obp o índice que define o valor do pixel a ser somado com os demais. 
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Yeo e outros (2005) comentam que o uso do espaço de cores RGB é comum na 

aquisição e visualização da imagem, porém quando se trata de processamento de 

imagem, os espaços de cores baseados na percepção humana é uma solução mais 

adequada.  Os espaços Luv e Lab são citados (YEO E OUTROS,2005)  , sendo que o 

Luv é classificado como o espaço que produz um conjunto de agrupamento de pixels 

que são facilmente separáveis.  

 Outros espaços de cores podem ser necessários em decorrência da 

especificidade da aplicação a ser realizada. Estes espaços de cores são transformações 

do espaço de cores RGB. Dentre eles, também é possível o uso do espaço HSI (Hue, 

saturation, intensity) , Yiq, Nrgb (Normalized RGB).  



 

O espaço de cor Nrgb possui a característica de manter um desempenho 

satisfatório independente da mudança de iluminação (CHENG E OUTROS, 2001). 

Isso ocorre, pois a idéia é manter uma distribuição uniforme das componentes 

(equações 16, 17 e 18) de cor quando ocorre variação de luz. 

 

Red=R/(R+G+B) (16) 

 

Green=G/(R+G+B) (17) 

 

Blue=B/(R+G+B) (18) 

 

 

2.1.3.2 Características baseadas em textura.  

Tuceryan e Jain (1998) comentam que diversas definições de textura existem na 

literatura, devido ao fato de tal definição depender do contexto em que a textura se 

aplica. Dentre as possíveis definições, Coggins (1982, apud, Tuceryan e Jain, 1998) 

afirma que textura é o conjunto de padrões repetidos que constituem uma região 

macroscópica. De acordo com Tang (1998), textura caracteriza a superfície de um 

determinado objeto contido na imagem, sendo a característica mais utilizada no 

processamento de imagem e no reconhecimento de padrão. 

Segundo Drimbarean e Whelan (2001), a técnica de descrição baseada em 

textura pode ser implementada, dentre outras maneiras, pelo uso de medidas 

estatísticas de segunda ordem, o que proporciona a analise da distribuição espacial 



 

dos níveis de cinza na imagem. Tais medidas podem ser derivadas de uma matriz 

denominada de co-ocorrência. 

De acordo com Haralick (1973, apud, Barron e Butler, 2006) a matriz de co-

ocorrência contém elementos que são a contagem dos pares de pixels representados 

por seus níveis de cinza, que se repetem na imagem, considerando uma distância d e 

um ângulo de orientação espacial θ , entre eles. Assim, para o par de níveis de cinza 

dado pelas coordenadas e  e z , a ocorrência deste é contabilizada e armazenada na 

matriz de co-ocorrência M , utilizando a equação (19), sendo ^ o operador lógico E. 
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onde o conjunto das coordenadas ',' vh  é denominado de relacionamento espacial, 

dado por uma distância d  e um ângulo de orientação espacial θ . 

 

( )θsin' dvv +=  (20) 

 

( )θcos' dhh +=  (21) 

 

Assim, a matriz de co-ocorrência tem como objetivo contabilizar os padrões 

entre os níveis de cinza dos pares de pixels, tendo como referência parâmetros como a 

distância e o ângulo de orientação espacial. Tal contabilização é posteriormente 

armazenada nos elementos correspondentes aos índices da matriz.  



 

 

Figura 6 - Ângulos de orientação espacial para cada pixel na imagem. Fonte: (DEMUTE E 
BAILE, 2001) 

 

Na Figura 6, a distância d e o ângulo de orientação espacial computam os pares 

de pixels da seguinte maneira: o pixel central da imagem será o primeiro elemento do 

par de pixels. Em seguida, o ângulo de orientação espacial definirá em que direção 

será encontrada o pixel para formar o par. Enfim, a distância d define a quantos pixels 

se encontra o pixel que formará o par com o pixel central. Sendo θ =0º e d=2, então, o 

primeiro par de pixels a ser contabilizado é o par composto pelo pixel central e o 

segundo pixel localizado a dois pixels à direita do central. Assim, cada vez que este 

mesmo par de níveis de cinza ocorrer, haverá uma contabilização da quantidade 

destes, nos índices da matriz de co-ocorrência correspondentes aos pares de níveis de 

cinza. Supondo a matriz a seguir (Figura 7 a), associada a uma imagem digital, o 

cálculo da matriz de co-ocorrência (Figura 7 b) desta imagem foi computado, 

estabelecendo parâmetros de  offset: θ =0º  e d=1. 

 
 



 

 

Figura 7 - Imagem em níveis de cinza (a); Matriz de co-ocorrência da imagem a (b). Fonte: 
(DEMUTE E BAILE, 2001) 

 

Bovis e outros(2000) usaram a matriz de co-ocorrência para descrever os 

padrões de níveis de cinza de cada par de pixel, em uma imagem médica de exame 

mamográfico. Após segmentação da imagem, foram calculadas as matrizes de co-

ocorrência de cada região, utilizando para isso, quatro ângulos de orientações 

espaciais: horizontal, diagonal esquerda, vertical e diagonal direita, sendo cada uma 

destas representadas pelos ângulos 0º, 135º, 90º e 45º, respectivamente. Para cada 

ângulo utilizado foi criada uma matriz de co-ocorrência diferente. Além desse 

parâmetro, a distância d entre o par de pixels foi definida. 

É possível derivar medidas estatísticas de segunda ordem através de uma 

matriz de co-ocorrência. Haralick (1979, apud, Mahamadou e Marc, 2002) propôs um 

conjunto de medidas de segunda ordem baseadas em textura tais como energia 

(equação 22), também denominada de uniformidade e é a medida da dispersão dos 

elementos da matriz (AMET, ERTUZUN E ERCIL, 1998) ; a homogeneidade (equação 

23), também denominado de segundo momento angular, é uma possível medida 



 

para o cálculo de desordens na textura (AMET, ERTUZUN E ERCIL, 1998) ; contraste 

(equação 24), é uma medida que representa a quantidade de variações locais 

presentes na imagem (AMET, ERTUZUN E ERCIL, 1998; TAO E OUTROS,2002); e 

correlação (equação 25). Todas estas medidas são baseadas nos valores obtidos 

através do cálculo da matriz de co-ocorrência de níveis de cinza.  
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onde  xµ  e yµ  são as médias: 
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As abordagens descritas nesta seção para o uso da matriz de co-ocorrência 

consideraram a informação dos níveis de cinza de cada pixel da imagem, porém 

outras informações podem ser usadas na criação da matriz de co-ocorrência. Dentre 



 

elas, a cor da imagem é bastante difundida. Esta tem ampla aplicação, pois, a 

quantidade de informação a ser manipulada aumenta, permitindo que as 

características inerentes aos espaços de cores possam ser exploradas.  

As imagens que os algoritmos se propõem a reconhecer, no contexto deste 

trabalho, descrevem plantações reais da espécie girassol. Os possíveis elementos 

necessários para processar imagem digital de plantas foram elucidados neste 

capítulo. No entanto, para reconhecer objetos em imagens de plantas faz necessário 

também o uso de algoritmos de reconhecimento de padrão. O capítulo seguinte 

define o problema de reconhecer padrão em imagem digital descrevendo possíveis 

algoritmos para resolvê-lo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3  RECONHECIMENTO DE PADRÃO 

Conforme ilustrado nos capítulos anteriores, o resultado obtido após o termino 

do processamento de imagem é usualmente um conjunto de vetores de 

características.  Tais vetores precisam ser agrupados.  Algoritmos de reconhecimento 

de padrão são utilizados no intuito de realizar este agrupamento. Segundo 

Bandyopadhyay e outros (1995), reconhecer padrão em imagem digital é um 

problema cujo objetivo é definir limites de decisão, que na maioria das aplicações, 

são não-lineares, buscando separar em grupos, de forma eficiente, os vetores de 

características. 

Vários métodos são utilizados em aplicações computacionais que utilizam 

imagem digital para o reconhecimento de padrão. É possível a utilização de 

algoritmos genéticos em conjunto com as redes neurais artificiais, rede de Bayes com 

algoritmos genéticos, sistema neuro-fuzzy, classificador fuzzy integrado com 

algoritmos genéticos, uma rede neural supervisionada, k-means, dentre outros. 

 



 

Os algoritmos genéticos em conjunto com uma rede neural podem ser aplicados 

no treinamento da rede.  Segundo Zhang e outros (2005), comparado com os métodos 

de treinamento baseados no gradiente, os algoritmos genéticos não utilizam o cálculo 

da derivada da superfície do erro. Tal cálculo pode tornar difícil a busca pelo erro.  

Segundo Zhengjun e outros (2004), o desempenho do aprendizado de uma rede 

neural que utiliza o gradiente descendente para treinamento, depende de fatores 

como a forma da superfície de erro e pesos iniciais das conexões. Diante destas 

limitações o uso de algoritmos genéticos como método de treinamento torna-se uma 

proposta na obtenção de maior precisão comparado ao gradiente descendente.  

Além disso, os algoritmos genéticos podem ser utilizados para selecionar 

características classificadas por uma rede neural (ZHANG E OUTROS, 2005). 

Outro conjunto utilizado no Reconhecimento de padrão é a rede bayesiana com 

algoritmos genéticos. Etxeberria, Larrañaga e Picaza (1997), utilizaram algoritmos 

genéticos para automatizar a construção de rede bayesiana, na etapa de estrutura de 

aprendizado.   

Kwan e Cai (1994) utilizaram o neurônio fuzzy em substituição ao neurônio tradicional 

de uma rede neural. O princípio do neurônio fuzzy é baseado na associação das saídas geradas 

pelo neurônio a uma função de adesão fuzzy.  Segundo Martin e Pittman (1991, apud, Kwan e 

Cai, 1994), uma rede neural com algoritmo de retro-propagação requer mais tempo no 

aprendizado quando comparada a sistemas híbridos neuro-fuzzy. 

Uma simples rede neural artificial e o algoritmo k-means podem ser, também, 

alternativas para solucionar o problema do reconhecimento de padrão.  As próximas 

seções descrevem as características de uma rede neural e do algoritmo k-means. 

 



 

 

 

 

 

3.1 REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 
 

Uma rede neural artificial (RNA) é um conjunto de neurônios interligados por 

sinapses, processando a informação de maneira paralela e distribuída (HECHT-

NIELSEN (1990, APUD, NASCIMENTO E YONEYAMA, 2000)). 

Segundo Bishop (1995, apud, Demir e outros, 2005) uma das maiores vantagens 

no uso de uma RNA está fundamentada no fato desta possuir a qualidade de tomar 

decisões baseadas em dados complexos e ruidosos. A RNA pode desenvolver a 

habilidade para mapear a relação entre os vetores de características através de um 

modelo não-linear, o que a torna capaz de manipular dados complexos. Além disso, 

a RNA pode generalizar padrões não manipulados na sua etapa de aprendizado (ver 

seção 3.1.3). Isso quer dizer que novos padrões podem ser corretamente classificados 

independentemente de terem sido apresentados previamente à RNA. 

De acordo com Beltrán e outros (2006) o principal objetivo da RNA no processo 

de reconhecimento de padrão é obter a melhor taxa de classificação de novos padrões 

baseados no treinamento de padrões anteriores. Ou seja, atingir este objetivo significa 

obter uma boa generalização do sistema. 

Segundo Nascimento e Yoneyama (2000), um modelo de RNA possui, dentre 

outros elementos: 



 

 
• Unidades computacionais ou neurônios artificiais. 
• Padrão de conectividade ou topologia. 
• Regra de aprendizado.   

3.1.1 O Neurônio Artificial 

As unidades computacionais, também denominadas de neurônios, representam 

as unidades de processamento da RNA, onde sinais de entrada são processados, e 

conseqüentemente, uma saída é obtida. 

 

 

 

Figura 8 - Neurônio artificial (Fonte: BURKS E OUTROS, 2005) 

 

A Figura 8 apresenta os elementos constituintes de um neurônio artificial. O 

símbolo ∑ representa o módulo de soma, tendo na equação (28) a demonstração de 

como este módulo realiza o somatório das multiplicações entre os pesos sinápticos 

ijw  e os valores de entrada representados pelo vetor ix .  

BiasxwN iijj +=∑  
(28) 

 



 

Diversas funções de transferência podem ser adaptadas ao módulo F (Figura 8), 

no cálculo do valor de saída do neurônio, cada uma responsável por mapear um 

intervalo específico. A equação (29) representa o cálculo geral do valor de saída.  

)( jj NFo =  (29) 

 

Funções sigmoidáis e tangente hiperbólica são freqüentemente utilizadas 

quando o objetivo é mapear funções não lineares. A função sigmóide (equação 30) 

mapeia a entrada de um neurônio em um intervalo contínuo entre 0 e 1.  
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A função tangente hiperbólica (equação 31), por sua vez, mapeia a entrada de 

um neurônio em um intervalo contínuo entre -1 e 1. 
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A função linear, também é comumente utilizada numa rede neural. A equação 

(32) ilustra o exemplo de uma função de transferência linear. 

 

βα += jj NNF )(  (32) 

 

onde α  é uma constante diferente de zero, β  é o valor de polarização (Bias). 
 
 
 



 

 
 
 

3.1.2 Topologia da rede 

 
A topologia de uma rede neural é definida através da quantidade de neurônios, 

das quantidades de sinapses existentes entre eles, da quantidade de camadas e da 

direção em que a informação é propagada.  

Considerando a característica da direção de propagação da informação, a rede 

pode ser classificada pelo modelo de alimentação para frente, onde a propagação da 

informação ocorre em um único sentido; e alimentação para trás, onde a informação 

pode se propagar nos dois sentidos, ou seja, para frente e para trás, caracterizando a 

realimentação do sinal. 

 

 
Figura 9 - Topologia de uma rede neural em camadas. Fonte: (BURKS E OUTROS, 

2005). 

 
 
 
 



 

 

3.1.3 Aprendizado 

 
Os pesos sinápticos representam o conhecimento adquirido por uma rede 

neural. Os valores dos pesos podem ser iniciados de forma aleatória ou através de 

técnicas específicas. O processo de aprendizado de uma RNA é, essencialmente, o 

ajuste destes pesos. 

Existem alguns métodos para atualizar os pesos da rede. Considerando a 

influência de um supervisor no processo, o aprendizado pode ser considerado dentro 

de uma escala de intensidade, onde em um extremo encontram-se as classes de 

aprendizado com supervisão fraca e no outro extremo as classes de aprendizado com 

supervisão muito forte (NASCIMENTO E YONEYAMA, 2000). 

Dentre as classes existentes de escala de intensidade, a classe de aprendizado 

com supervisão forte é comumente utilizada. Esta classe utiliza pares de vetores de 

entrada e saída que são apresentados à RNA. Para o reconhecimento de padrões 

proposto, o vetor de entrada é representado pelo vetor extraído na fase de 

representação e descrição, pertencente ao espaço de características. O vetor de saída 

representa a saída desejada, definida por um supervisor, para cada classe de padrão 

a ser reconhecida. 

Após a definição da classe de aprendizado a ser aplicada, escolhe-se um 

algoritmo responsável por atualizar os pesos da RNA. O algoritmo de retro-

propagação pode ser usado para realizar este aprendizado.  O algoritmo de retro-

propagação atua da seguinte maneira: após a apresentação de um vetor de entrada, 



 

as saídas dos neurônios das camadas seguintes são propagadas até a camada de 

saída da rede. Obtém-se assim um valor final na camada de saída. Esse valor é 

representado por )(nok . Outro vetor )(nDk  também é definido, representando a 

saída desejada pelo supervisor do aprendizado. Assim, o sinal de erro )(nEk , pode 

ser encontrado utilizando a equação (33).  

 

)()()( nonDnE kkk −=  (33) 

 

De posse do sinal de erro, os gradientes locais pkδ  serão encontrados para cada 

neurônio da camada de saída, utilizando a equação (34).  
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Em seguida os gradientes locais das camadas escondida e de entrada serão 

calculados através da equação (35), onde kδ  representa o gradiente local do neurônio 

da camada de saída.  
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Após encontrar todos os gradientes locais, a atualização dos pesos sinápticos se 

baseará na variação jkpw∆ , onde η  é a  taxa de aprendizado, kδ  o gradiente local e 

jο  a saída da rede. Assim, cada novo peso será calculado pela equação (36), 

somando-se a variação 
jjkpw∆  encontrada na equação (37), ao peso )(nw  anterior. 
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 Outras variações do algoritmo de retro-propagação podem ser exploradas no 

processo de aprendizagem. O algoritmo de Levenberg-Marquardt é um exemplo disso. 

Ele consiste em um método de otimização numérica, baseado na aproximação da 

matriz Hessiana, (Demute,Beale,2001), usualmente denominada por H. 

 

JJH
T=  (38) 

 

 
onde J é a matriz Jacobiana  e  T

J  é a transposta da matriz J . Assim, o gradiente 

(gr) é definido pela equação (39), onde E  é o sinal de erro (equação 33): 

 

EJgr T=  (39) 

  

A atualização dos pesos sinápticos através do algoritmo de Levenberg-Marquardt 

é definida na equação (40), sendo esta baseada no método de Quasi-Newton 

(Demute,Beale,2001).  
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onde:  

µ = constante 

I = matriz identidade 

 

Valores atribuídos a constante µ  permitem que o algoritmo de Levenberg-

Marquardt atue como método baseado no gradiente descendente, quando é atribuído 

aµ  um valor elevado. Da mesma forma, se comporta como o método de Quasi-Newton, 

onde µ  possui valores próximos de zero (EFE, KAYNAK E WILAMOWSKI,1999; 

HAGAN E MENHAJ, 1994). 

Uma das limitações originária do processo de aprendizagem é denominada de 

overfitting, conseqüência do excesso de tempo de treinamento da RNA (SUNIL E 

PAUL, 2006), ou pelo excesso de parâmetros à serem estimados, quando tal 

quantidade de parâmetros extrapola a real necessidade para a solução do caso em 

questão. 

Diversos casos práticos demonstram que a rede neural com propagação para 

frente, com uma única camada escondida composta por neurônios não-lineares e 

uma camada de saída linear, se caracteriza com um aproximador universal e obtém 

bom desempenho em inúmeras aplicações. 

 

3.2 K-MEANS 

 
O algoritmo k-means é comumente utilizado para agrupar vetores de características. Desta 

forma o algoritmo k-means se propõe a resolver o problema de cluster. Segundo Peña, 



 

Lozano e Larrañaga (1999) o problema de cluster pode ser definido como a descoberta 

de grupos em um conjunto de dados ou então o agrupamento de objetos de interesse 

em classes similares. A cada grupo descoberto, dá-se o nome de cluster. 

Assim, o problema de cluster se resume a particionar um conjunto de dados 

consistindo de n pontos, sendo cada ponto representado por um espaço d-

dimensional, em τ distintos conjuntos de clusters, atribuindo cada ponto ao seu cluster 

específico, usando para isso uma medida de similaridade. Em outras palavras, o 

cluster busca agrupar um conjunto de dados, mapeando este dado em um espaço 

dimensional de características, no intuito de maximizar a similaridade deste com um 

cluster específico e minimizar a proximidade entre diferentes clusters (SHEHROZ e 

AMIR ,2004; GARAI e CHAUDHURI, 2004). 

Segundo Venkatesh e Raja (2003), algoritmos baseados em cluster particionam a 

amostra de dados no espaço de características em subconjuntos disjuntos. 

Complementando, Krishna e Narasimha (1999) afirmam que o principal objetivo dos 

algoritmos baseados em cluster, é particionar uma coleção de n dados padrões, sendo 

cada padrão representado por um vetor de dimensão d, em τ grupos, tal que essa 

partição minimiza a variação total entre os elementos de um cluster (Twcv).  

A abordagem Twcv assume, inicialmente, um conjunto de n padrões νψ , sendo 

n,,2,1 Λ=υ , onde υζψ  representa a  ζ-ésima característica de υψ ,  e  a quantidade de 

clusters T,,2,1 Λ=τ .  A atribuição de cada padrão υζψ  a um cluster τ é representada 

por uma matriz χ  (Figura 10) sendo os elementos da matriz identificados pela 

variável υτϑ , onde esta assume os valores: 
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Figura 10 - Matriz representativa da atribuição de uma característica para um cluster. 

 
 

Após a atribuição dos padrões para cada cluster, um valor para o centróide pode 

ser calculado baseado nos elementos υτϑ  da matriz χ , através da equação: 

∑
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(41) 

 

 
 

Suponha que o centróide do τ-ésimo cluster seja  ( )dcccc ττττ ,,, 21 Λ= , então,  

a variação entre os elementos do τ-ésimo cluster é definida na equação (42). 
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e a variação total entre os elementos dos clusters (Twcv)  é definida como: 
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A equação (43) é denominada de função quadrática do erro (SE). Assim, o 

objetivo de um algoritmo baseado em cluster é encontrar um 





=

*
*

υτϑχ  que minimiza 

( )χS , logo: 
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Dentre os algoritmos existentes que objetivam otimizar uma função-objetivo, 

através da minimização da função quadrática de erro (SE), ou seja, algoritmos que 

tentem resolver o problema de cluster, o k-means é freqüentemente utilizado devido a 

sua simplicidade e eficiência (ZEKE E OUTROS, 2006). 

Segundo Peña, Lozano e Larrañaga (1999) a maioria dos métodos que 

particionam clusters são baseados na minimização de uma função devido a um 

critério de particionamento. Assim, T clusters são definidos previamente e então uma 

função baseada em um critério de particionamento descreve em qual cluster 

determinado vetor do espaço de características é mais bem definido, no intuito de 

minimizar a função de particionamento. 

Resumidamente, o k-means é aplicado na partição de um espaço de 

características, representado por vetores de características, em T clusters. Inicialmente 

valores aleatórios são atribuídos a T pontos, denominados de centróides, que 



 

representam cada partição de clusters. Diante dos clusters iniciais, os vetores de 

características existentes serão atribuídos a um cluster em particular, tendo como 

referência uma métrica de similaridade baseada na distância. Baseado na média de 

cada conjunto de cluster, o k-means realiza a atualização dos valores pré-definidos 

dos centróides até que um critério de parada seja atingido. 

Segundo Khan e Ahmad (2004), o k-means pode ser definido pelas etapas: 

 
1. Defina T clusters. 
2. Calcule os centróides dos T clusters baseado em vetores de características 

aleatórios. 
3. Decida a pertinência dos vetores de características em um dos T clusters 

utilizando uma medida de similaridade baseada na distância mínima 
entre os padrões e os respectivos centróides. 

4. Calcule os novos centróides dos clusters τ. 
5. Calcule o valor da função-objetivo ( )χS . 
6. Repita os passos 3,4 e 5 até que não exista mudança no valor dos 

centróides. 
 
 

Das medidas de similaridade aplicadas pelo k-means, a distância euclidiana é 

utilizada com freqüência. A distância euclidiana, representada pela norma 
2

. , 

consiste no cálculo da distância entre os elementos do vetor de características e os 

elementos do centróide.  Supondo 21 cc −<− υζυζ ψψ , então menor distância 

encontrada é a distância referente ao cluster 1c . Logo, o vetor de características υζψ  será 

atribuído à 1c , sendo esta atribuição representada na matriz χ. Assim, o propósito é 

minimizar a soma da distância euclidiana entre vetores de características e os 

centróides.  

Das limitações do k-means, a dependência dos valores de centróides escolhidos 

inicialmente é um importante fator para o desempenho do algoritmo, ou seja, o 



 

desempenho do algoritmo está associado à partição inicial que lhe foi atribuída.  

Além disso, o k-means é um algoritmo de busca local, de tal modo que este pode não 

atingir o mínimo global.  O k-means também requer uma prévia definição da 

quantidade de clusters que serão particionados. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 ESTUDO DE CASO – PROCESSAMENTO DE IMAGEM E 
RECONHECIMENTO DE PADRÃO DE ESPÉCIES DE 
PLANTAS. 

Neste capítulo será descrito o problema do reconhecimento de imagens em 

plantas.   Limitações serão evidenciadas e soluções serão propostas. A idéia é propor 

um modelo para avaliar o desempenho de algoritmos de processamento de imagem 

e de reconhecimento de padrão em imagens de plantas, obtidas em ambiente aberto. 

Inicialmente, o monitoramento e controle de plantas invasoras é descrito na 

seção 4.1, como possível aplicação que utiliza a técnica de reconhecimento de 

imagens capturadas em ambiente aberto, onde os algoritmos de processamento de 

imagem e reconhecimento de padrão são utilizados.  

Na seção 4.2, serão discutidas as limitações no processamento de imagem e 

reconhecimento de padrão em imagens usadas para o monitoramento e controle de 

plantas. Além disso, serão discutidas as abordagens que foram definidas por 

pesquisadores na busca por uma solução para o problema do reconhecimento de 

imagens em plantas. Enfim, será proposto um modelo onde algoritmos serão 

escolhidos para a execução da tarefa proposta. 

 



 

4.1 O MONITORAMENTO E CONTROLE DE PLANTAS INVASORAS 
 
 

O monitoramento e controle de plantas representam uma aplicação prática onde a 

tecnologia de reconhecimento de imagens pode ser abordada.  Inicialmente, nesta 

seção, serão descritos o monitoramento e controle de plantas de modo que possíveis 

aplicações práticas sejam evidenciadas. Busca-se encontrar limitações no 

reconhecimento de plantas no intuito de se propor soluções. 

O monitoramento e o controle de plantas invasoras proporcionam o combate a 

estas, favorecendo o reconhecimento de locais da plantação nos quais se encontram a 

espécie invasora. Ações corretivas ou preventivas podem então ser aplicadas. 

Normalmente, estas ações consistem em aplicação de produto químico no combate as 

plantas invasoras ou na retirada destas plantas. Em se tratando de ações baseadas em 

produtos químicos, existe uma preocupação ambiental e de saúde. Segundo Yang e 

outros (2003), a agricultura moderna está dependente de produtos químicos para o 

combate a espécies de plantas invasoras no intuito de proporcionar o crescimento da 

safra. Atualmente, na maioria dos casos, esses produtos são aplicados de maneira 

uniforme em toda a plantação, sem a verificação do local específico da espécie a ser 

combatida. 

 

“Altas taxas de aplicação de produtos agro-químicos representam uma das principais fontes de 

poluição ambiental” (YANG, APUD, MANNION, 1995; PAICE E OUTROS, 1996). 

 

De acordo com Aitkenhead e outros (2003), a redução da quantidade de 

produtos químicos levará a diminuição desses na água, nos alimentos e no ambiente. 



 

Desta forma, é possível alcançar uma diminuição no nível de poluição. Assim, o 

monitoramento e o controle de plantas proporcionam a diminuição do uso de 

agrotóxicos, além de possibilitar um aumento da produtividade de espécies de 

plantas, a partir do momento em que as espécies de plantas concorrentes são 

combatidas. 

 Para o combate às plantas, algumas tecnologias baseadas em sensores, robôs e 

atuadores são bastante exploradas. Os tipos de sensores utilizados, na maioria das 

vezes, compreendem a sensores térmicos, câmeras fotográficas ou câmeras de vídeo. 

Os atuadores podem ser válvulas utilizadas para a aplicação de produtos químicos. 

Outras formas de combate a plantas invasoras são possíveis, dentre elas, a utilização 

de um atuador mecânico para remover as espécies de plantas indesejáveis.  

Pelo fato de existirem várias possibilidades de combate à planta invasora, um 

esquema geral é mostrado na Figura 11. 

 

 

Figura 11 - Esquema geral para combate às plantas invasoras. 

 

Do esquema descrito na Figura 11, a etapa de percepção aborda o uso de 

sensores para capturar imagens do ambiente. Em seguida o processamento de 

imagem é realizado no intuito de extrair informação dos objetos de interesse 

presentes no ambiente. O módulo de reconhecimento utiliza a informação para 

rotular os objetos de interesse. A tomada de decisão determina a estratégia para 



 

combate as espécies invasoras. Por fim, a atuação se caracteriza pela proposição de 

ação dos atuadores para o combate às espécies invasoras.  

Algumas abordagens tecnológicas já foram propostas para o monitoramento e 

controle de plantas invasoras. A Figura 12 ilustra algumas delas.  

 

 
Figura 12 - Possíveis elementos de um sistema de monitoramento e controle de plantas 
invasoras. (a) Robô aeromodelo helicóptero. (b) Computador Supervisor. (c) Robô 
terrestre. (d) Processo de segmentação, reconhecimento e mapeamento da imagem. 

 
 

Uma das maiores dificuldades no uso das tecnologias para aplicação no 

monitoramento e controle de plantas é o processamento e reconhecimento de padrão 

em imagem digital. Algumas pesquisas relatam que a questão da variação de luz em 

ambientes abertos é o principal problema no desempenho de aplicações voltadas 

para o reconhecimento de imagens de plantas. Exemplo desta dificuldade é um robô 

móvel denominado Lukas (Figura 13) que foi construído na Suécia com o objetivo de 



 

remover plantas invasoras em uma plantação real. Esse robô possui dois mecanismos 

de reconhecimento de imagem: uma câmera infravermelha e uma câmera colorida. A 

câmera infravermelha é utilizada no sistema de navegação do robô, no intuito de 

reconhecer as linhas formadas pela plantação.  A câmera colorida é aplicada no 

processamento de imagem e reconhecimento de padrão.  

 

 

Figura 13 - Robô móvel aplicado no reconhecimento de plantas. 

 
 

O sistema de reconhecimento de imagem do robô trabalha extremamente bem 

em certas condições, no entanto, fatores relacionados a condições de iluminação na 

cena, tais como ambiente chuvoso, ventos e outros, ainda dificultam o seu bom 

funcionamento.   

As dificuldades encontradas no processamento de imagem e reconhecimento de 

padrões em ambiente aberto ratificam a importância do estudo proposto no escopo 

desta dissertação. 

 



 

4.2 RECONHECIMENTO DE IMAGEM DE ESPÉCIES DE PLANTAS 

4.2.1 O problema 

O reconhecimento de imagens de plantas é uma tarefa complexa 

(AITKENHEAD E OUTROS, 2003). Segundo Ashok, James e Donsheng (2006) 

reconhecer objetos é uma das mais difíceis tarefas, no entanto, o reconhecimento de 

plantas em ambiente aberto é uma tarefa ainda mais complexa. Um dos possíveis 

problemas neste reconhecimento, além da variação de iluminação é a ocorrência de 

grandes variações nas características baseadas na forma das espécies. 

Segundo Hemming e Rath (2001), o principal problema utilizando 

processamento de imagem para algumas aplicações agrícolas, tais como identificação 

de espécies de plantas, é devido a variabilidade do tamanho e da cor das plantas 

entre a mesma espécie. Além disso, a mesma planta pode desenvolver formas 

diferentes em diferentes condições de iluminação. 

Exemplificando, Pérez e outros (2000), citam que a captura de imagens no verão 

está sujeita a luz intensa e a sombras, conseqüentemente, ocasionando a diminuição 

da qualidade da imagem.  No entanto, o fato das espécies estarem separadas umas 

das outras, é uma vantagem na identificação.  Segundo Kavdir (2004) a condição de 

luz na captura da imagem muda drasticamente a aparência das plantas. 

Esta dissertação busca elucidar uma possível abordagem para o reconhecimento 

eficiente de plantas, independentemente da variação da qualidade da imagem que, 

neste caso, será atribuída à mudança do fator de iluminação. 

 



 

4.2.2 Abordagens para solução do problema 

 Alguns pesquisadores abordaram o assunto do reconhecimento de imagens 

capturadas em ambiente aberto, propondo possíveis soluções para a questão da 

variação de iluminação.  As propostas sugeridas, na maioria dos casos, são baseadas 

em técnicas utilizadas na etapa de aquisição de imagem, representação e descrição e 

reconhecimento de padrão. 

Cho, Lee e Jeong (2002) utilizaram sistema de visão para separar plantas. No 

intuito de evitar as variações na iluminação foi utilizada uma fonte de luz artificial, 

na etapa de aquisição de imagens. Na identificação das plantas invasoras foi 

utilizado método estatístico através da analise discriminante e redes neurais 

artificiais. Os métodos calcularam as medidas relativas ao formato das plantas 

estudadas. Na utilização das redes neurais artificiais foram obtidos 100 % de acertos 

enquanto que a analise discriminante obteve em média 95 % de acertos. Porém, as 

espécies de plantas estavam bem separadas, o que facilita o reconhecimento.  A rede 

neural artificial utilizada caracterizou-se pelo aprendizado de retro-propagação, com 

topologia em três camadas, sendo a camada de entrada com oito entradas, uma 

camada escondida (inicialmente com dois neurônios e posteriormente com dez) e 

neuroônios com funções sigmoidáis, e uma camada de saída onde dois neurônios 

puramente lineares foram definidos.  

Hemming e Rath (2001) também adaptaram uma fonte de luz, em campo aberto, 

proporcionando o controle da luz no ambiente, e conseqüente variação desta, para a 

captura de imagens. Em seguida, a lógica nebulosa (fuzzy logic) foi utilizada para 



 

classificar diferentes espécies de plantas invasoras. O percentual de acertos obtido 

variou entre 51% e 95%. 

Aitkenhead e outros (2003) utilizaram sistema de visão para discriminar a 

espécie de planta cenoura (Daucus carota L.) em relação a dois tipos de plantas 

invasoras: Ryegrass (Loliumperenne) e Fat Hen (Chenopodium album), situadas na 

Inglaterra. Eles procuraram minimizar a variação de características, através do 

monitoramento da temperatura no período de aquisição das imagens.  Para isso 

desenvolveram e compararam dois métodos utilizados na imagem para 

reconhecimento das espécies: o método morfológico e o método por redes neurais 

artificiais auto-organizáveis. Concluíram que o método morfológico possui a 

desvantagem de discriminar as imagens somente quando as espécies estão bem 

separadas. Além disso, é necessária a medição antecipada das espécies para posterior 

uso do método. A rede neural auto-organizável não possui um desempenho 

satisfatório em plantações reais, pois o ambiente necessário para o seu bom 

funcionamento não é evidenciado no campo. No entanto, o aprendizado não 

supervisionado utilizado pelas redes neurais artificiais eliminou a necessidade de 

medições anteriores ao método.  Assim, Aitkenhead e outros (2003) limitam as suas 

descobertas por não proporcionarem uma metodologia que possa ser aplicada na 

prática.  

Yang e outros (2003) utilizaram métodos visando o mapeamento e controle de 

um sistema de aplicação de herbicida em plantação de milho. O sistema de aplicação 

de herbicida envolve várias temáticas: processamento de imagens em tempo real, 

identificação de plantas invasoras, mapeamento da densidade de plantas invasoras e 



 

controle da aplicação de produtos químicos. A etapa de identificação de plantas 

invasoras foi realizada utilizando uma RNA, utilizando uma arquitetura LVQ 

(Learning vector quantization).  Assim, quatro espécies de plantas invasoras foram 

discriminadas, sendo classificadas as quatro espécies em uma única classe e a 

plantação de milho em outra. Desta forma, a plantação de milho obteve uma taxa de 

acertos variando entre 52% e 66 %, enquanto que a classe de plantas invasoras obteve 

uma variação entre 76% a 85%. 

Algumas melhorias são sugeridas por Yang e outros (2003) para os métodos 

relacionados à identificação de plantas invasoras. Dentre elas, a criação de modelos 

de rede neural artificial que consiga alcançar taxas de reconhecimento maiores que as 

até então obtidas. Esses modelos também necessitam identificar espécies individuais 

de plantas invasoras.  

Onyango e Marchant (2003) utilizaram classificador bayesiano e redes neurais 

artificiais com propagação para frente para verificar a eficiência de cada método, 

através da captura de imagens de couve-flor e espécies de plantas invasoras.  Para 

isso utilizaram uma rede neural feed-forward de três camadas. As entradas da rede 

foram definidas na mesma quantidade de elementos do vetor de características, 

sendo estes referentes ao espaço de cor RGB. Os neurônios da camada de saída foram 

definidos através do número de grupos a serem reconhecidos, sendo assim três 

neurônios. A quantidade de neurônios na camada escondida foi contabilizada em 

três devido ao cálculo da média entre a quantidade de entradas e a quantidade de 

neurônios na camada de saída.  A função de ativação dos neurônios foi baseada na 

função sigmóide. O maior percentual de acertos alcançado no reconhecimento de 



 

padrão das espécies de plantas foi de 96 % enquanto que o pior percentual se 

caracterizou em 86 %. 

Pérez e outros (2000) utilizaram um difusor de luz para eliminar efeitos 

negativos originados da variação de luz no ambiente. Na segmentação da imagem 

constataram que o espaço de cor RGB é sensível à variação de luz. Desta forma 

propuseram uma nova forma de representar o pixel na imagem: o NDI (Normalized 

difference index). Na etapa de reconhecimento de padrão, dois métodos de 

classificação foram utilizados: regra de Bayes e k-nearest neighbours. Os percentuais de 

acertos obtidos foram de 89,7 % e 89 %  respectivamente. 

Kavdir (2004) utilizou uma rede neural artificial, com algoritmo de retro-

propagação, para reconhecer padrão. A topologia da rede RNA foi estruturada com 

4800 entradas, 85 neurônios na camada escondida e dois neurônios na camada de 

saída. O maior percentual de acertos obtido foi de 95 % , porém, foi estabelecida uma 

faixa de horários para a captura das imagens da plantação de girassol, no intuito de 

manter uma iluminação homogênea. Desta forma, o estudo não contempla variações 

nas condições de luz.  

Os resultados obtidos por Aitkenhead e outros (2003), Yang e outros (2003), 

Hemming e Rath (2001) e Cho, Lee e Jeong (2002), Kavdir (2004) são baseados em 

imagens capturadas à luz natural, no entanto, a questão da variação de luz foi pouco 

abordada. Na maioria dos casos, foi proposto o uso de luz artificial para a aquisição 

de imagem, porém, pouco se avançou na adaptação de algoritmos no processamento 

e reconhecimento de plantas à luz natural.  Neste contexto, esta dissertação busca 

elucidar uma possível abordagem para o reconhecimento eficiente de plantas, 



 

independentemente da variação da qualidade da imagem que, neste caso, será 

atribuída à mudança do fator de iluminação. 

4.2.3  Proposta para solução do problema 

Uma possível abordagem para o reconhecimento eficiente de plantas é proposta 

neste trabalho através da implementação de algoritmos de processamento de 

imagem e reconhecimento de padrão. O desempenho de tais algoritmos é avaliado 

em imagens onde pode ocorrer a variação de luminosidade no ambiente. 

 Imagens de espécie de girassol e plantas invasoras são então capturadas em 

ambiente aberto.  O reconhecimento de imagem de plantas invasoras e girassol, é 

executado através das etapas referentes ao processamento de imagem e 

reconhecimento de padrão da Figura 1. 

As próximas seções descrevem os procedimentos que são realizados em cada 

etapa a ser desenvolvida para a captura de imagens e para o reconhecimento de 

espécies de plantas. 

4.2.3.1 Aquisição das imagens 

Uma câmera de vídeo é utilizada a 1,5 metros de altura do solo para captura de 

imagens. Valores próximos desta altura foram definidos em estudos similares 

(SHRESTHA, STEWARD E BIRELL, 2004; TILLETT, HAGUE E MILES, 2001), onde 

robôs e veículos agrícolas foram utilizados no intuito de reconhecer imagens de 

plantas. Um dispositivo transmissor é adaptado à câmera de vídeo e um receptor 

acoplado a um computador central. Este computador central possui uma placa de 



 

captura de vídeo, onde o receptor será conectado. A placa de captura proporciona o 

armazenamento das imagens em formato digital, que neste caso, será o formato de 

arquivo áudio vídeo iterleave (AVI). 

As imagens foram capturadas em dias e horários distintos de modo que se 

obtenha uma variação de luminosidade no ambiente. 

4.2.3.2 Segmentação 

A segmentação é implementada pelo método do limiar baseado em histograma 

de uma dimensão. O histograma é construído de maneira análoga as equações (1) e 

(2), onde cada amostra é representada pelo nível de cinza do pixel analisado, 

calculando-se a probabilidade de um pixel com nível de cinza ),( srg  pertencer à faixa 

de nível de cinza l .  

A faixa de níveis de cinza da imagem determina o valor da variável l, sendo esta 

definida como ]255..0[=l .  A quantidade de pixels na imagem representada por N  

(equação 1) é de 76800=N , pois a imagem possui a dimensão de 320 por 240 pixels. 

Assim, a partir dos valores de cinza de cada pixel ),( srg  na imagem é possível 

computar a quantidade de pixels existente em cada nível de cinza do intervalo l , 

quantidade esta, representada pela variável ln  (equação 1).  Conseqüentemente, os 

valores de lp (equação 2) serão elucidados, permitindo a construção do histograma. 

De posse do histograma, o algoritmo de Otsu escolherá o limiar ótimo t 

(equação 3), para separar duas regiões na imagem: o fundo da imagem, representado 

por pixels pertencentes ao objeto solo e a frente da imagem, representada por pixels 



 

dos objetos girassol e plantas invasoras. A escolha do limiar será condicionada ao 

cálculo da variância )(2 tBσ  (equação 4) de cada região.  

A maioria das imagens de plantações capturadas em ambientes abertos possui 

um histograma unimodal (BULANON, 2002). A informação da intensidade luminosa 

na imagem não é suficiente quando se trata de imagens capturadas usando a luz do 

sol, pois pode ocorrer variação da intensidade devido a questões climáticas 

(BULANON, 2002). Além disso, em aplicações reais, os níveis de cinza do objeto e do 

fundo da imagem não são totalmente diferentes e o brilho de ambos varia com o 

ângulo de iluminação (LUO E OUTROS, 2004). 

4.2.3.3 Representação e descrição 

A etapa de representação e descrição origina vetores de características baseados 

nas características textura e cor de cada objeto de interesse segmentado na imagem. 

A idéia é definir a característica mais adequada para o posterior reconhecimento de 

padrão. Assim, um estudo comparativo é realizado, sendo utilizadas duas redes 

neurais para avaliar a eficácia das características. 

Inicialmente, o espaço de cor RGB é utilizado para representar um pixel na 

imagem. Cada componente de cor terá um valor inteiro compreendido no intervalo 

de 0 à 255.  Para o conjunto de pixels pertencente a cada objeto segmentado, é 

computada a média do espaço de cor RGB (equações 15 a 17).  

A textura implementada neste trabalho utiliza o cálculo da matriz de co-

ocorrência dos níveis de cinza da imagem, considerando o ângulo de orientação 

espacial a= 0º e distância d = 1. Assim a equação (19) será aplicada com os seguintes 

parâmetros. 
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Valores estatísticos baseados na energia (equação 22), homogeneidade (equação 

23), contraste (equação 24) e correlação (equação 25) são então extraídos da matriz de 

co-ocorrência M. De acordo com Ashok, James e Dongsheng (2006), esses valores são 

freqüentemente usados na literatura e tem demonstrado um bom desempenho em 

aplicações que envolvem o reconhecimento de padrão em imagem digital capturada 

em ambientes abertos. As características baseadas em textura, originadas da matriz 

de co-ocorrência dos níveis de cinza de uma imagem de plantas não são 

influenciadas pelas limitações impostas pela variação da condição de luz (ASHOK, 

JAMES E DONGSHENG, 2006). Assim, o uso de características baseadas em textura 

para reconhecer plantas se caracteriza como uma alternativa adequada. 

A primeira RNA que foi projetada para avaliar a eficácia das características 

possui três entradas, referentes ao espaço de cor RGB, enquanto que a segunda RNA 

possui quatro entradas, referentes aos elementos da textura.  

Para a primeira RNA, os neurônios da camada escondida possuem os seguintes 

valores referentes ao modelo de neurônio da Figura 8: [ ]8,1=j , [ ]3,1=i  e 3=m . A 

variável Nj representada pela equação (28) é então calculada, servindo de parâmetro, 

posteriormente, para a função F  (equação 31).  Assim, é possível calcular a saída jo  

(equação 29). 



 

Os neurônios da camada de saída possuem os seguintes valores referentes ao 

modelo de neurônio da Figura 8:  1=j , [ ]8,1=i  e 8=m . A variável Nj representada 

pela equação (28) é então calculada, servindo de parâmetro, posteriormente, para a 

função F  (equação 32).  Assim, a saída jo  (equação 29) é então calculada.  

A topologia da rede definirá os seguintes valores para o modelo de topologia da 

Figura 9:   m=3, [ ]3,1=i , n=8, [ ]8,1=j , 1=p  e [ ]1=k . 

A segunda RNA possui quatro entradas referentes aos elementos da textura. 

Assim, os neurônios da camada escondida possuiem os seguintes valores referentes 

ao modelo de neurônio da Figura 8:  [ ]8,1=j , [ ]4,1=i  e 4=m . 

A topologia da segunda RNA possui os seguintes valores para o modelo de 

topologia da Figura 9: m=4, [ ]4,1=i , n=8, [ ]8,1=j , 1=p  e [ ]1=k . 

4.2.3.4 Reconhecimento de padrão 

O reconhecimento de padrão foi aplicado aos vetores de características, através 

de uma rede neural artificial, com topologia de alimentação para frente de múltiplas 

camadas, com algoritmo de aprendizado de retro-propagação. Além disso, foi 

avaliado o algoritmo de agrupamento k-means baseado na distância euclidiana. 

 

4.2.3.4.1 RNA 

 

Uma rede neural com algoritmo de aprendizado por retro-propagação com 

topologia de alimentação para frente foi projetada com três camadas. Uma rede 



 

neural com múltiplas camadas é conhecida como uma solução que pode 

implementar uma superfície de decisão complexa (HAN, CHENG E MENG, 2003). 

O projeto de uma rede neural é influenciado pela aplicação a ser explorada 

(ONYANGO, E MARCHANT,2003). Desta forma, diversas arquiteturas de rede 

podem ser criadas, sem a determinação de um único modelo geral para todos os 

casos (ONYANGO, E MARCHANT,2003). Escolher os elementos da rede, na maioria 

das vezes requer uma decisão empírica.  

A quantidade de entradas da rede será definida na fase experimental, através do 

resultado da escolha da característica adequada para o reconhecimento de padrão. 

Ou seja, a RNA poderá ter três ou quatro entradas.  A quantidade de neurônios na 

camada escondida será definida empiricamente, em função de resultados 

experimentais. De acordo com Han, Cheng e Meng (2003), uma RNA com uma 

camada escondida pode resolver a maioria dos problemas de reconhecimento de 

padrão.  

Por fim, a camada de saída será definida através de um único neurônio, pois é 

necessário um único neurônio apenas para representar as duas classes de interesse 

encontradas na imagem, ou seja, girassol e plantas invasoras.  

A camada escondida terá função de ativação tangente hiperbólica (equação 29) 

enquanto que a camada de saída terá função de ativação linear (equação 30).  

Os neurônios da camada de saída possuem os seguintes valores referentes ao 

modelo de neurônio da Figura 8:  1=j , [ ]8,1=i  e 8=m . A variável Nj representada 

pela equação (28) é então calculada servindo de parâmetro, posteriormente, para a 

função F  (equação 32).  Assim, a saída jo  (equação 29) é então calculada.  



 

A topologia da rede define os seguintes valores para o modelo de topologia da 

Figura 9: n=8, [ ]8,1=j , 1=p  e [ ]1=k . 

A regra de aprendizado será definida pelo algoritmo de retro-propagação 

Levemberg-Marquardt (equação 40), amplamente explorado na literatura.  

Os passos necessários para a implementação do algoritmo de retro-propagação 

podem ser resumidos a: 

 
1. Geração de pesos iniciais. 
2. Apresentar exemplo do vetor de características de entrada e respectivo vetor de saída desejado. 
3. Calcula a saída das unidades da rede da camada escondida e da camada de saída. 
4. Calcula o erro para cada unidade da camada escondida e da camada de saída. 
5. Atualiza os pesos da camada escondida e da camada de saída utilizando a equação (38). 
6. Repete o passo 2 até o término do conjunto de vetores de características.  

 

4.2.3.4.2 K-MEANS 

 
 
 

O algoritmo k-means (ZEKE E OUTROS, 2006; KHAN E AHMAD,2004), baseado 

na distância euclidiana, foi utilizado no intuito de agrupar os vetores de 

características em dois grupos distintos, sendo estes representados pelas classes de 

plantas invasoras e girassol. Assim, dois centróides (equação 41) são necessários, 

onde cada um representa um grupo de objetos a serem reconhecidos.  A distância 

euclidiana (equação 42) foi calculada para cada objeto no intuito de reconhecê-lo 

como membro de um dos dois grupos.   

O algoritmo k-means se caracteriza por obter uma rápida convergência na 

minimização de erro (equação 43). Além disso, é um algoritmo não supervisionado, o 

que pode isentá-lo do conhecimento prévio dos dados a serem agrupados, de 

maneira que a intervenção de um supervisor no aprendizado seja mínima. Os passos 



 

necessários para a implementação deste algoritmo no exemplo proposto, podem ser 

resumidos a: 

 
1. Defina T = 2 clusters centrais aleatoriamente baseados no conjunto de vetores de 

características. 
2. Calcule os centróides dos clusters  τ=1 e  τ=2  usando vetores de características aleatórios. 
3. Se a distancia euclidiana entre o vetor de características e o cluster τ1 for menor que a 

distancia euclidiana entre o vetor de características e o cluster τ 2 então atribua o vetor de 
características para o cluster τ 1. 

4. Calcule novos centros utilizando a equação (39).   

5. Calcule o valor da função-objetivo ( )χS  

6. Repita os passos 3,4 e 5 até que não exista mudança no valor dos centróides. 
 

 
Neste capítulo foram ilustradas algumas abordagens para o processamento de imagem e 

reconhecimento de padrão de espécies de plantas. Os resultados do capítulo seguinte se 

baseiam na implementação prática dos procedimentos aqui propostos.  

 
              
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 O EXPERIMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Neste capítulo serão aplicados os algoritmos definidos no capítulo anterior, com 

o intuito de avaliar o desempenho destes no reconhecimento de imagens de plantas 

em ambiente aberto.   

Conforme capítulos anteriores, admite-se que o algoritmo de Otsu é uma 

alternativa eficiente para a segmentação de imagens, no entanto em ambientes 

abertos pode ter baixo desempenho.  Além disso, as características baseadas em 

textura e cor são freqüentemente utilizadas no reconhecimento de imagens, sendo a 

característica baseada em textura possivelmente mais adequada para aplicações em 

ambientes abertos. Enfim, uma RNA possui a característica de obter bons resultados 

no reconhecimento de imagens em geral, enquanto que o k-means possui a vantagem 

de explorar a característica não supervisionada de um algoritmo, isentando-o de 

realizar uma etapa de treinamento. 

No intuito de encontrar evidências que ratifiquem as hipóteses e as conclusões 

de capítulos anteriores, serão realizados neste capítulo procedimentos para coleta de 

dados e validação de resultados. 

 



 

5.1 AQUISIÇÃO DE IMAGENS 
 

Inicialmente, foi montado um sistema de aquisição de imagens. Este sistema 

consiste em um conjunto de dispositivos interligados como mostrado na Figura 14. 

Neste conjunto encontra-se uma câmera de vídeo CDD; um equipamento transmissor 

e receptor de vídeo, permitindo que transmissor e receptor estejam a 500 metros de 

distância entre si; uma bateria de 12 volts, alimentando o transmissor e a câmera de 

vídeo; e um computador, equipado com uma placa de captura de vídeo. 

 

 

Figura 14- Etapa de aquisição de imagens 

 

Após a montagem do sistema de aquisição, as imagens da plantação de girassol 

(Figura 14) foram capturadas a uma distância aproximada do solo de 1,5 m, no 15º 

dia, após a plantação, nos horários das 13h08 às 13h19 e das 11h30 às 11h40 e no 21º 

dia, após a plantação, nos horários das 9h40 às 10h10, com a intenção de se obter 

diversidade de informação e, em especial, variação de luminosidade no ambiente.  O 

21º dia foi caracterizado por um clima chuvoso, o que acentuou as diferentes 

condições de iluminação. 



 

O formato de arquivo de vídeo AVI foi usado para salvar as imagens 

capturadas. Em seguida, estas imagens foram convertidas em diversos frames no 

formato JPEG.  Cada frame obtido possui um total de 76000 pixels. O software Matlab, 

versão 7.1, foi então utilizado para a leitura dos frames em um computador AMD 

duron de 2.1 GHZ, com 640 Mb de memória RAM dinâmica.   

Os elementos contidos nas imagens capturadas são detalhados na Figura 15, tais 

como o fundo da imagem, sendo esse representado pelo solo; o girassol, 

representado pela planta maior; e as plantas invasoras, representadas por todas as 

espécies de plantas que não pertencem a espécie girassol e comumente dispostas ao 

redor do girassol. 

 
Figura 15 – Exemplo de imagem digitalizada da plantação de girassol 

 
 

No final da etapa de aquisição e conversão das imagens em frames, foi 

contabilizado um total de 5178 frames, no 21º dia, das 09h40 às 10h10; 1912 frames, no 

15º dia, das 13h08 às 13h19; e 540 frames no 15º dia, das 11h30 às 11h40.  

Devido à redundância de informação nas imagens, não se caracterizou como 

necessário o uso de todos os frames adquiridos. Apenas 46 frames dos 5178 frames 



 

foram selecionados, sendo estes suficientes para representar o espaço total de 

amostras.  Pesquisas similares utilizaram uma quantidade de frames igual ou menor 

do que a quantidade utilizada neste trabalho (ONYANGO, E MARCHANT,2003; 

SOILLE,2000). 

Dos 46 frames, 43 foram escolhidos para validar resultados em cada etapa do 

processamento de imagens e do reconhecimento de padrão e 3 foram usados para o 

treinamento das RNAs. O fato de um frame possuir 76000 pixels o torna 

representativo para o treinamento da rede. No entanto destes 76000 pixels, 1000 

foram inicialmente utilizados. Em seguida uma outra quantidade de pixels foi 

definida totalizando 60 pixels. Notou-se que o quantitativo de 1000 e 60 pixels 

resultam em pouca diferença no desempenho da RNA. Assim, foi escolhido o 

quantitativo de 60 pixels distribuídos entre as amostras de espécies de plantas. 

Dos 43 frames, 10 foram utilizados como entrada na etapa de segmentação para 

avaliar o desempenho do Otsu, RNA e  Otsu/RNA. Outros 11 frames foram utilizados 

no intuito de comparar as características baseadas em textura e em cor, na etapa de 

representação e descrição. Além disso, 22 frames foram usados no reconhecimento de 

padrão. Dos três frames restantes, um foi usado para treinar a RNA utilizada na 

segmentação, outro frame foi usado para treinar as duas RNAs na etapa de escolha 

da característica adequada e o último frame para treinar a RNA utilizada no 

reconhecimento de padrão. 

O software Matlab foi também utilizado para a implementação dos algoritmos 

propostos em cada etapa. As seções 5.2, 5.3 e 5.4 descrevem os procedimentos e 

algoritmos implementados. 

 



 

5.2 A ETAPA DE SEGMENTAÇÃO 
 

Nesta fase do trabalho, a segmentação de imagens de plantação de girassol 

objetivou separar o fundo da imagem, representado pelo solo, da vegetação, sendo 

esta segunda representada pelo girassol e por plantas invasoras ao seu redor.  Três 

algoritmos foram analisados: Otsu, RNA e Otsu/RNA. A Figura 16 mostra um 

exemplo de resultado da segmentação com os algoritmos analisados. 

 

 

Figura 16 – Exemplos de resultados da segmentação 

 
 

O método de segmentação por limiar, representado pelo algoritmo de Otsu foi 

utilizado inicialmente para separar o solo, da vegetação (Figura 17 b).  Imagens 

capturadas no 15º e 21º dia, das 13h08 às 13h19 e das 09h40 às 10h10, 

respectivamente, foram então segmentadas. Os resultados visuais obtidos (Figura 17 



 

b) demonstram que grande parte da vegetação e do solo foi segmentada 

corretamente, porém, existem regiões com brilho intenso que foram segmentadas no 

grupo da vegetação. Tais regiões são representadas por pedaços de madeira e areia 

branca.    

 

 

Figura 17 - (a) Imagem original; (b) Segmentação por Otsu.  

 

Visualmente nota-se pouca eficiência do algoritmo de Otsu. Foi utilizada então 

uma RNA e avaliada também a combinação Otsu/RNA.  

A RNA utilizada possui em grande parte a configuração da RNA proposta na 

seção (4.2.3.4.1) para o reconhecimento de padrão, sendo, no entanto, a entrada da 

rede representada pela propriedade de cor RGB de cada pixel.   As saídas da RNA 

foram representadas pelos valores 0 e 1, referentes ao grupo solo e vegetação, 

respectivamente. 

Na etapa de aprendizado da RNA foram selecionados 60 pixels de um frame 

onde 30 deles referentes ao grupo de vegetação e os outros 30 ao grupo de solo. 

Assim, os pares entrada e saída foram representados pelas três componentes de cor 

RGB na entrada e pelos valores 0 ou 1 na saída. 



 

O algoritmo Otsu/RNA é a utilização conjunta do algoritmo de Otsu e da RNA 

propostos nesta etapa, sendo que inicialmente a imagem é segmentada pelo Otsu e 

posteriormente os elementos incorretamente segmentados são reagrupados em suas 

devidas classes pela RNA. Neste contexto, o que a RNA se propõe a resolver é 

associar à classe solo os pedaços de madeira e areia branca encontrados na imagem e 

que foram segmentados pelo Otsu e classificados equivocadamente na classe 

vegetação.  

A Figura 18 mostra o resultado visual obtido pela RNA (Figura 18a) e pelo 

algoritmo Otsu/RNA (Figura 18b) tendo como imagem original, a imagem 

representada na Figura 17a. A visualização dos resultados faz supor que o algoritmo 

Otsu/RNA obtém uma segmentação satisfatória comparada aos resultados do Otsu 

(Figura 17b) e da RNA (Figura 18a).  

 

 

Figura 18- (a) Segmentação por RNA; (b) Segmentação por otsu/RNA. 

 
A avaliação visual dos resultados pode ocasionar diferentes interpretações de 

desempenho dos algoritmos. Assim, faz-se necessária uma abordagem mais 

sistemática.  Para se obter um identificador preciso, foram calculados os valores 



 

numéricos referentes à discrepância Auma (equação 11), tendo como medida de 

característica, a área total dos objetos segmentados. 

A Figura 19 e a Figura 20 mostram exemplos de imagens utilizadas para o 

cálculo da discrepância Auma.  

A Figura 19 representa o primeiro conjunto de amostras e os resultados obtidos 

após a segmentação pelo algoritmo Otsu/RNA. Este conjunto de amostras foi 

capturado no 15º dia da coleta, no horário das 13h08 às 13h19. As imagens da 

primeira coluna constituem as imagens originais. As imagens da coluna do meio 

representam as imagens de referência usadas pelo método Auma, sendo essas 

criadas manualmente, com o uso de uma ferramenta gráfica, que neste caso se tratou 

do Adobe Photoshop, versão 5.1. As imagens da última coluna representam a 

segmentação executada pelo algoritmo Otsu/RNA. 

 

 

 
 

 



 

 

 

Figura 19 – Imagens originais, de referência e resultados da segmentação no 15º dia, das 13h08 
às 13h19, utilizando o algoritmo Otsu/RNA. 

      

O segundo conjunto de amostras de imagens (Figura 20) possui os mesmos 
elementos da Figura 19, no entanto representam imagens capturadas no 21º dia.  

 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

Figura 20 – Imagens originais, de referencia e resultados da segmentação no 21º dia, das 
09h40 às 10h10 utilizando o algoritmo Otsu/RNA. 

 

As imagens originais e imagens de referência, mostradas na Figura 19 e Figura 20 

foram utilizadas para o cálculo dos valores Auma.  A Tabela 1 mostra os valores 

Auma, encontrados para cada algoritmo proposto aplicados nas imagens da Figura 

19. Esses valores representam o quanto a área dos objetos segmentados por um ser 

humano está distante da área dos objetos segmentados pelos algoritmos 

computacionais Otsu, RNA e o Otsu/RNA. Portanto, quanto maior o valor Auma, 

maior será a discrepância da segmentação realizada por um algoritmo em relação à 

segmentação realizada por um ser humano e conseqüentemente este algoritmo terá o 

seu desempenho reduzido.  

 

Tabela 1-Valores de discrepância Auma para imagens segmentadas e capturadas no 15º dia, das 
13h08  às 13h19. 

Imagem Otsu RNA Otsu/RNA 
1 
2 
3 
4 
5 

121,4 
624,5 
148,1 
252,6 
685,9 

37,7 
17,3 
26,7 
212,7 
379,7 

36,2 
31,4 
28,9 
43,6 
106,2 

    
 
 
 

Os algoritmos propostos foram também testados nas imagens da Figura 20, 

resultando nos valores mostrados na Tabela 2. 



 

Tabela 2 - Valores de discrepância Auma para imagens segmentadas e capturadas no  21º dia, 
das 9h40 a.m às 10h10 a.m. 

Imagem Otsu RNA Otsu/RNA 
6 211,7 55,2 24,8 
7 
8 
9 
10 
 

104,6 
9,7 
40,6 
13,8 

3 
12,2 
48,7 
2,6 

55,6 
24,4 
14,9 
38,3 

 

A Tabela 1 e a Tabela 2 mostram os resultados obtidos na segmentação 

considerando o método da discrepância baseado na medição de características dos 

objetos segmentados, para cada algoritmo usado nesse estudo. Nota-se que o método 

de Otsu possui uma alta discrepância nas segmentações realizadas. Apesar da 

simplicidade e rapidez do algoritmo de Otsu, foram constatados pixels 

incorretamente segmentados, sendo esses representados pela areia branca presente 

na imagem. Assim, o uso de outros algoritmos para solucionar o problema, fez-se 

necessário.  

A utilização de uma RNA e do Otsu/RNA permitiu o alcance de uma menor 

discrepância quando comparada ao Otsu, em 90% das imagens analisadas.  

Comparando, o Otsu/RNA e a RNA, cada um destes obteve menores discrepâncias 

em 50% das imagens analisadas. 

Complementando, foi feita uma análise da média das discrepâncias obtidas por 

cada algoritmo (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Análise estatística dos algoritmos de segmentação para imagens capturadas no 15º e 
21º dia. 

  Otsu RNA Otsu/RNA 

  15º dia 21º dia 15º dia 21º dia 15º dia 21º dia 
Média 317,7 76,1 134,8 23,7 49,3 31,6 

Desvio padrão 268,9 84,7 158,8 26,2 32,3 15,7 



 

Considerando a média das discrepâncias de cada algoritmo (Tabela 3), o menor 

resultado foi obtido pela RNA nas imagens do 21º dia, sendo este de 23,7,  enquanto 

que o algoritmo de Otsu/RNA possibilitou o alcance da menor média de 

discrepância  49,3, obtida no 15º dia. Além disso, o algoritmo Otsu/RNA obteve a 

menor variação da média das discrepâncias entre o 15º e o 21º dia, de 49,3 para 31,6, 

o que pode representar um bom desempenho do algoritmo para imagens capturadas 

em dias e horários diferentes. 

A avaliação de desempenho dos algoritmos pela comparação dos resultados 

obtidos entre o 15º e 21º dia demonstra que o algoritmo Otsu/RNA obteve o menor 

desvio-padrão, o que pode indicar uma estabilidade deste algoritmo quando usado 

na segmentação de imagens capturadas em dias e horários diferentes.  

A média e o desvio padrão dos resultados obtidos em todos os dias de coleta de 

dados, evidencia que o algoritmo baseado em histograma, aqui representado pelo 

algoritmo de Otsu, teve dificuldades na correta segmentação dos objetos presentes na 

imagem. Porém, o algoritmo Otsu/RNA surge como uma possível proposta para uma 

segmentação satisfatória. 

 

5.3 ESCOLHA DA CARACTERÍSTICA ADEQUADA PARA O 
RECONHECIMENTO DE PADRÃO 

 

Nesta etapa, a característica baseada em textura através dos valores de energia 

(equação 22), homogeneidade (equação 23), contraste (equação 24) e correlação 

(equação 25)  foi comparada com a média do espaço de cor RGB (equação 13, 



 

equação 14, equação 15).  O objetivo desta comparação é definir qual característica 

possibilita um maior desempenho dos algoritmos de reconhecimento de padrão 

(seção 5.4). 

Inicialmente, faz-se uma análise do espaço de características, no intuito de 

elucidar se as características de textura e RGB podem ser linearmente separáveis. 

Uma característica linearmente separável pode indicar uma maior facilidade no 

reconhecimento de padrão. 

Após a análise do espaço de características, duas RNAs são projetadas para 

cada característica, no intuito de gerar resultados percentuais que demonstrem o 

desempenho da média do RGB e da textura no reconhecimento de padrão.  

A análise do espaço de característica foi baseada, inicialmente, pela construção 

de gráficos, representando as características dos objetos a serem reconhecidos. 

Através dos gráficos da Figura 21 e Figura 22, é avaliada a facilidade de separação 

entre os grupos de plantas invasoras e girassol. Esta facilidade de separação é 

representada por uma linha, traçada entre os grupos de girassol, grupo este 

representado por um círculo e o grupo de plantas invasoras, este segundo 

representado por uma cruz. 

As características baseadas em textura foram analisadas, sendo o primeiro 

gráfico representativo do par energia e homogeneidade e o segundo gráfico 

representativo do par contraste e correlação. 

 



 

 

Figura 21 - Par de características energia e homogeneidade (a); Contraste e correlação (b). 

 
 
 

As características baseadas no espaço de cor RGB foram, posteriormente, 

analisadas, considerando-se a média do espaço de cor RGB em cada objeto de 

interesse a ser reconhecido.   A Figura 22 mostra as projeções das componentes da 

média do espaço de cor RGB para cada objeto de interesse de uma imagem escolhida 

aleatoriamente.  O círculo e as cruzes representam respectivamente o girassol (objeto 

de interesse) e as plantas invasoras. 



 

 
Figura 22 - (a) Projeção do eixo xy  da média espaço tridimensional de cor RGB; (b) Projeção do 

eixo xz da média do espaço tridimensional de cor RGB; (c) Projeção do eixo yz da média do 
espaço tridimensional de cor RGB. 

 
 

A análise gráfica das características baseadas em textura e do espaço de cor RGB 

demonstra que nesse contexto o espaço de cor possui duas classes de características 

que não são linearmente separáveis, o que dificulta o reconhecimento de padrão. 

Porém, as características baseadas em textura resultam em classes linearmente 

separáveis. 

Para avaliar o desempenho do reconhecimento de padrão, quando a 

característica é baseada na textura e na média do espaço de cor RGB (seção 2.1.3.1), os 

passos da Figura 23 foram realizados. 

 



 

 

Figura 23- Procedimento para a escolha da característica adequada para o 
reconhecimento de padrão 

 

O método de escolha da característica adequada ilustrado na Figura 23 mostra 

inicialmente uma imagem segmentada pelo algoritmo Otsu/RNA. Em seguida, os 

objetos de interesse contidos nessa imagem são contabilizados e para cada objeto é 

extraída a informação da média do espaço de cor e da textura. Estas informações são 

representadas em vetores de características. Duas RNAs, foram então utilizadas para 

cada característica. A primeira RNA manipulou a característica baseada na média do 

espaço de cor. A segunda RNA manipulou as quatro características baseadas na 

textura. A diferença entre as RNAs é a quantidade de entradas na primeira camada. 

A primeira RNA possui 3 entradas enquanto que a segunda RNA possui 4 entradas.  

Enfim, um percentual de acertos (Tabela 4) foi computado para cada 

característica selecionada. Esses percentuais de acertos foram baseados nos mesmos 

percentuais utilizados na seção 5.4 para avaliação de desempenho. Nesse caso, 11 

imagens segmentadas foram usadas para gerar a Tabela 4. 

 



 

Tabela 4 - Percentual de acertos obtidos pela RNA para as características RGB e textura. 

 
 

Imagem % RGB % Textura 

11 85 96 

12 62,8 90,1 
13 83.0 100 
14 81,2 84,3 
15 82,1 94,8 
16 83,2 100 
17 69,2 93 
18 65,1 96,7 
19 73,2 92,8 
20 82 97,1 
21 85,3 97,5 

Média % 76,9 94,8 

 

A Tabela 4 gerada evidencia o melhor desempenho da textura (média do 

percentual de acertos de 94,8%), em relação ao RGB (média do percentual de acertos 

de 76,9%). Além disso, como evidenciado anteriormente, a característica baseada em 

textura resulta em classes linearmente separáveis. Assim, conclui-se que as 

características baseadas em textura são mais propícias para representar informação 

em comparação às características baseadas em cor, no contexto da aplicação em 

imagens de girassol.  

 

 

 

 

 

 



 

5.4  RESULTADOS DOS EXPERIMENTOS NO RECONHECIMENTO 
DE PADRÃO 

 

A textura e o algoritmo Otsu/RNA foram escolhidos como métodos para extrair 

informação dos objetos de interesse e segmentar as imagens originais.  Estas escolhas 

ocorrem com base nos resultados dos experimentos ilustrados nos itens anteriores. 

 A Figura 24 mostra os passos utilizados para o reconhecimento de padrão. 

Inicialmente, os vetores de características baseados em textura são apresentados à 

RNA e ao k-means.  Em seguida, um percentual de acertos é então computado para 

cada algoritmo.  

 

 

Figura 24- Passos utilizados no reconhecimento de padrão 

 

A RNA e o k-means processaram as informações de cada objeto contido nas 22 

imagens escolhidas para a realização do experimento. Cada imagem continha em 

média, aproximadamente 150 objetos.  Cada objeto foi então classificado como planta 

invasora ou girassol.  



 

O algoritmo k-means foi configurado com dois centróides que representam cada 

um, um grupo de objetos a serem reconhecidos.  A distância euclidiana foi então 

calculada para cada objeto no intuito de reconhecê-lo como membro de girassol ou 

plantas invasoras.  A Figura 25 (c) mostra o resultado visual obtido pelo k-means, 

quando o objetivo é encontrar o girassol na imagem. 

Uma RNA de alimentação para frente, com algoritmo de aprendizado por retro-

propagação foi utilizada. O aprendizado da RNA foi baseado na utilização de 

sessenta pixels dos objetos de interesse segmentados. Destes, trinta pixels foram 

amostras de girassóis e trinta foram amostras de plantas invasoras. A Figura 25 (d) 

mostra o resultado visual alcançado pela RNA em uma imagem digital, no 

reconhecimento de padrão. 

 

                        

 
 

Figura 25 - (a) Imagem original; (b) Imagem segmentada por Otsu/RNA; (c) Girassol 
identificado pelo k-means; (d)  Girassol identificado pela RNA. 

 



 

A análise de desempenho dos algoritmos foi baseada, inicialmente, na 

classificação visual. Ou seja, foi necessário determinar anteriormente quais dos 

objetos de interesse eram girassol e plantas invasoras. A RNA e o k-means classificam 

posteriormente os objetos como girassol ou planta invasora. A classificação visual é 

comparada com a classificação dos algoritmos e então um percentual de acertos (%) é 

computado. 

Inicialmente, foram escolhidas 11 imagens capturadas no 15º dia, e então, o 

percentual de acertos % (Tabela 5) dos objetos contidos em cada imagem foi 

computado.   

 

Tabela 5 - Percentuais de acertos (%) do algoritmo k-means  e RNA obtidos em imagens 
capturadas no 15º dia. 

 
Imagem Objetos (%)RNA (%)k-means 

22 128 96 99,2 
23 51 90,1 74,5 
24 65 100 63 
25 32 84,3 68,7 
26 174 94,8 54 
27 130 100 59,2 
28 281 93 98,5 
29 239 96,7 98,7 
30 212 92,8 60,8 
31 205 97,1 60,4 
32 137 97,5 71,5 

 

Um gráfico representativo da Tabela 5 é projetado na Figura 26 no intuito de 

mostrar a variação dos percentuais de acertos para cada algoritmo em questão, em 

cada imagem analisada.  

 

 



 

 

 

Figura 26 - Resultados do reconhecimento de padrão no  15º dia, para a RNA e o k-means. 

 

Através do gráfico da Figura 26, percebe-se que o algoritmo k-means na maioria das 

imagens analisadas demonstrou um percentual de acertos menor quando comparado 

à RNA, apesar de possuir um percentual de acerto maior nas imagens 22, 28 e 29.  O 

k-means obteve também o pior percentual de acertos na imagem 26, que foi de 54 % 

enquanto que a RNA obteve o maior percentual de acertos (100%) na imagem 24. 

Posteriormente, outras 11 imagens capturadas no 21º dia foram avaliadas.  A 

Tabela 6 mostra os percentuais de acertos obtidos para esse novo conjunto de 

amostras. 

 

 



 

Tabela 6 - Percentuais de acertos (%) do algoritmo k-means e RNA obtidos em imagens 
capturadas no 21º dia.  
 

Imagem Objetos (%)RNA (%) k-means 

33 61 90,1 98,3 
34 73 98,6 95,8 
35 102 92,1 99 
36 101 95 99 
37 117 93,1 98,2 
38 83 96,3 96,3 
39 97 89,6 97,9 
40 109 96,3 52,2 
41 109 91,7 71,5 
42 66 86,3 96,9 
43 79 97,4 98,7 

 
 

O gráfico representado na Figura 27 mostra que o algoritmo k-means na maioria 

das imagens analisadas possui uma percentual de acertos maior do que a RNA, no 

entanto, ainda atinge o pior percentual de acertos de 52,2 %.  

 

 
 

Figura 27 - Resultados do reconhecimento de padrão no 21º dia, para a RNA e o k-

means. 

 



 

Diante dos resultados obtidos nas tabelas 5 e 6, foi criada a Tabela 7, onde a 

média e o desvio-padrão destes resultados são avaliados. Pretende-se desta forma 

comparar a média e o desvio-padrão dos resultados obtidos de cada amostra do 

conjunto de imagens capturas no 15º dia com a média e o desvio-padrão do conjunto 

de imagens obtidas no 21º dia. 

 
 

Tabela 7 - Análise estatística dos acertos obtidos pela RNA e pelo k-means. 

 Redes neurais k-means 

 15º dia 21º dia 15º dia 21º dia 
Média 94,8 % 93,3 % 73,5 % 91,3 % 

Desvio padrão 4,5 3,7 17,2 15,1 

 

Os resultados obtidos no reconhecimento de padrão através da RNA revelam 

uma média satisfatória de acertos (maior que 90 %), contabilizada em 94,8 % e 93,3 %, 

no 15º e 21º dias, respectivamente. O desvio padrão se manteve estável sendo 

considerado um valor representante de pouca dispersão no conjunto. Assim, 

imagens capturadas em dias e horários diferentes, tendo supostas variações de 

luminosidade, possuem os seus objetos de interesse reconhecidos por uma RNA, 

obtendo praticamente o mesmo percentual médio de acertos.    

Os resultados obtidos no reconhecimento de padrão através de algoritmo k-

means revelaram uma média abaixo do desempenho das redes neurais, contabilizada 

em 73,5% e 91,3%, no 15º e 21º dias, respectivamente. O desvio padrão se manteve 

estável sendo considerado um valor representante de maior dispersão no conjunto, 

comparado ao desvio da RNA. Assim, imagens capturadas em dias, clima e horários 

diferentes, com supostas variações de luminosidade, possuem os seus objetos de 

interesse reconhecidos pelo algoritmo k-means, no entanto, existe uma variação 



 

considerável entre a média de acertos encontrada no 15º e o 21º dia. Também é 

possível observar médias de acerto insatisfatórias para alguns conjuntos de amostras.    

 

Algoritmo

KM
E
AN

S

R
N
A

M
é

d
ia

100

90

80

70

DIA15

DIA21

 

Figura 28 - Variação de desempenho dos algoritmos RNA e k-means, considerando os resultados 
do 15º e 21º dias. 

 
 

A análise da variação da média dos acertos proporcionados pelo algoritmo k-

means e pela RNA, considerando a passagem do 15º dia para o 21º dia, representada 

pelo gráfico da Figura 28, demonstra que a média de acertos da RNA se manteve 

estável quando comparada com o k-means. 

Diante da análise dos dados e gráficos realizada anteriormente, conclui-se que a 

RNA obtêm melhores resultados comparados aos resultados do k-means, no conjunto 

de imagens capturadas no 15º dia e no 21º dia. 

 



 

                           

 
 
 
 
 

6 CONCLUSÕES 

O algoritmo de Otsu apresenta uma alta discrepância na segmentação de 

imagens, no 15º e 21º dias de coleta de dados.  A RNA e o Otsu/RNA possuem 

baixas discrepâncias quando comparadas ao Otsu. Considerando a média das 

discrepâncias, o algoritmo Otsu/RNA possui uma menor média comparada a média 

da RNA. Assim, o Otsu/RNA representa o algoritmo que obteve melhores 

resultados na segmentação de imagens no contexto de plantas.  

Os espaços de características baseados em textura e baseados na média do 

espaço de cor RGB foram analisados sendo que a textura é a característica que obtém 

um espaço linearmente separável. Além disso, a análise de desempenho de um RNA 

mostra que vetores de características baseados em textura fazem a RNA obter 

percentuais de acertos maiores do que a média do espaço de cor RGB. Assim, a 

textura se torna a característica adequada para o reconhecimento de padrão.  

Na comparação entre a RNA e o k-means no reconhecimento de padrão foi 

constatado que a RNA obteve as maiores médias de percentual de acertos no 15º e 

21º dias. Além disso, considerando a variação da média entre os dias de coleta, a 

RNA obteve pouca variação o que pode representar estabilidade do algoritmo. Desta 

forma, a RNA torna-se o algoritmo propício para reconhecer padrão e plantas em 

ambiente aberto. 



 

Conclui-se assim, que apesar da variação de luminosidade no ambiente, fato 

que representa limitações no tratamento de imagens, é possível associar um conjunto 

de algoritmos no intuito de compensar tal variação. Nesse contexto, o conjunto de 

algoritmos é formado pelo Otsu/RNA na etapa de segmentação; características 

baseadas em textura, na representação e descrição; e uma RNA para reconhecer 

padrão. 

Os resultados satisfatórios demonstram a flexibilidade dos algoritmos, no 

entanto a média de acertos pode ser melhorada, se alguns novos estudos forem 

realizados. Dentre eles, recomenda-se pesquisa por características invariáveis, 

verificar a dimensionalidade ideal para o vetor de características ou mesmo associar 

um sensor de luz na etapa de aquisição das imagens de modo a quantificar a 

luminosidade de cada cena.  

Apesar destas limitações, a média de 94 % conseguida nos experimentos 

demonstra a possibilidade de atuação prática do algoritmo em plantações reais. 
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APÊNDICE A - O Ambiente computacional 

 
 
 

O ambiente para realização do experimento é composto dos módulos de 

aquisição de imagens, segmentação e classificação implementados no ambiente do 

MATLAB. Usando o GUI (Guide User Interface), foi implementado um menu 

denominado de tela inicial do ambiente, onde são acessados cada módulo do 

sistema. O ambiente foi implementado em módulos no intuito de possibilitar a 

inserção futura de diversos tipos de imagens e conseqüentemente a possibilidade de 

visualizar aplicações diferentes, como também a substituição dos métodos utilizados 

por novas aplicações que se adaptem melhor a outras imagens, permitindo assim o 

reuso do ambiente. 

Os métodos utilizados nos módulos a serem descritos são implementados 

através de funções. Desta forma a substituição destas, permitem a adaptação do 

ambiente, na utilização futura de outras aplicações diferentes do reconhecimento de 

plantas invasoras.    

Dentre os módulos citados, será dada ênfase ao modulo de classificação, objetivando 

o estudo da eficácia de algoritmos nele incluso.    

 



 

 
Tela Inicial 

 
 

A tela inicial do ambiente é representada pelo menu da Figura 29 onde cada item 

representa um módulo do ambiente. O menu é subdividido em Seleciona Imagens, 

Segmentação, Classificação e Sair. Seleciona imagens habilita a tela de seleção de imagens 

pertencente ao módulo de aquisição. A opção segmentação possui 2 subitens. O 

primeiro subitem possibilita que o algoritmo de Otsu e a RNA sejam utilizados.. O 

segundo subitem possibilita a execução do algoritmo Otsu/RNA.  

O item de classificação habilitará telas para visualização de algoritmos que 

separem a cultura principal das plantas invasoras. 

 

 
 

Figura 29 - Tela principal do ambiente 



 

 
 
Módulo de Aquisição 
 

 

Através deste módulo são selecionadas as imagens referentes à filmagem 

realizada de plantações de girassol. A filmagem é armazenada em um arquivo de 

extensão .avi e em seguida particionada em frames. Cada frame então é salvo como 

arquivo de imagem, com extensão .jpeg. Este conjunto de imagens é armazenado em 

uma pasta do sistema operacional. O módulo de aquisição seleciona uma pasta onde 

o usuário determinará qual a seqüência de imagens a ser utilizada no processo de 

tratamento da imagem. 

A Figura 30 mostra a tela onde é possível navegar e visualizar arquivos e 

diretórios existentes no sistema operacional. De posse desta funcionalidade, é 

realizada a escolha dos arquivos de imagem a serem utilizados pelos outros módulos 

do ambiente, selecionando-os na lista. Em seguida o botão Gravar Imagens é 

pressionado, armazenando a descrição do caminho onde os arquivos de imagem se 

encontram.  O botão Diretório de Trabalho mostra na listagem, os arquivos existentes 

no diretório de trabalho do Matlab. 

O botão representado por uma seta para cima é utilizado para navegar entre a 

estrutura de diretórios elevando um nível acima. Alem disso o caminho referente ao 

diretório atual é mostrado acima da listagem de arquivos e diretórios.  

 

 



 

 

Figura 30 - Tela para escolha das imagens a serem processadas 

 
 
 
Módulo de Segmentação 

 
O módulo de segmentação recebe as imagens escolhidas no módulo de 

aquisição, aplicando o processo de segmentação nas imagens através de alguns 

métodos como o limiar e redes neurais artificiais.  

A tela segmentação por limiar e redes neurais, mostrada na Figura 31, possui no 

eixo superior a imagem original da plantação de girassol. O eixo inferior esquerdo 

mostra a imagem original segmentada pelo método do limiar. O eixo inferior direito 

mostra a imagem original segmentada pelo método do limiar. 

A tela LimiarRedesNeurais utiliza a união da rede neural com o limiar gerando um 

novo método. 



 

 

 

 

 
 

Figura 31-Utilização da RNA e Otsu 

 

 

A Figura 32 representa a imagem original no eixo à esquerda e o novo método 

no eixo à direita. Os métodos utilizados na Figura 32 são representados por funções 

do Matlab que recebem uma imagem colorida e retornam uma imagem binária. A 

inclusão de métodos com o objetivo de segmentar imagens de outros objetos podem 

ser realizadas substituindo tais funções por novas funções que se adaptem melhor a 

outros tipos de imagens. 

 



 

 
 

Figura 32 - Utilização do Otsu/RNA. 

 
 
Módulo de Reconhecimento de padrão 

 
O módulo de reconhecimento de padrão utilizou imagens segmentadas e 

imagens resultantes de classificação através de algoritmos de reconhecimento de 

padrão. Tais algoritmos foram representados por funções que receberam as imagens 

segmentadas e retornaram as imagens reconhecidas. Duas telas foram 

implementadas, no intuito de mostrar os resultados da classificação por RNA e k-

means. A Figura 33 demonstra o layout utilizado neste módulo. A diferença é que a 

imagem original, à esquerda, será substituída por uma imagem segmentada e as 

imagens à direita, serão produto do reconhecimento de padrão dos objetos contidos 

na imagem segmentada. 

 
 



 

 
 

 

Figura 33 – Tela de reconhecimento de padrão de espécies de plantas. 

 


